



التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2018-2017 الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية
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الفرز معّدلالدوام جامعةاألم اسمالكنيةاألب اسماالسماالمتحاني الرقم

98.04دمشق جامعةمجدصالحمازنمجد1702295

97.67دمشق جامعةهبهالمصريحسانمنار1702700

97.563تشرين جامعةرويدهنصرههيثممجد1705682

97.376البعث جامعةايمانالعشابي كالليبمنيبخالد1704236

97.363دمشق جامعةروالاالخرساسامه محمدالدين صالح1701589

97.293حلب جامعةندىشعبوقصفوح محمدبشر محمد1703804

97.18دمشق جامعةغزلالخطيبهيثم محمدمؤيد محمد1702495

97.18دمشق جامعةهدايهالقطانفراستمام1700637

97.043دمشق جامعةسحرعباسابراهيملؤي1702086

97.023طرطوس جامعةمهىمصطفىيوسفيونس1707321

97.02تشرين جامعةروضهالعسكرمحمدعبدهللا1705487

97.016البعث جامعةسعادضومطغصوبعيسى1704527

96.94دمشق جامعةدينامرتينيالناصر عبد شريفنفيذه1702838

96.806دمشق جامعةحسناءدعبولوائل محمدديمه1700933

96.8دمشق جامعةزلفىالبغاالحسن محمدالمصطفى محمد1707732

96.77طرطوس جامعةمرسالمحمدناجيمرح1707103

96.746دمشق جامعةمنالحمدالدين عالءمرح1702628

96.663البعث جامعةمطيعهالحلوانيعامرمنار1704766

96.656دمشق جامعةيوالالحالقوديعحسيبه1700770

96.653طرطوس جامعةمنىامينالرزاق عبد محمدنورا1707208

96.636تشرين جامعةآسياالدار ستفراسدعاء1705229

96.63البعث جامعةحسناءخلوفزيادزينه1704368

96.536البعث جامعةمنالسماننزار محمدعال1704483

96.466حلب جامعةرناالصالحعالءمحمود1703914

96.463دمشق جامعةعنايهسالمهيوسفبيرق1700585

96.436دمشق جامعةميساءللحام با الشهير المنجدحسام محمدبيان1700578

96.37دمشق جامعةأملقرقجيهأحمدساره1701368

96.29دمشق جامعةهالهبك خيرفوازنور1702890

96.276دمشق جامعةسهيالالدمشقيمنيرعدي1701727

96.263دمشق جامعةنعيمهالنصيراتعبدالحميدرهف1701195

96.25حلب جامعةجمانهنجارماهر محمدعمر1703676

96.22دمشق جامعةماجدهعبودمحمدبشر1700536

96.17دمشق جامعةأمينةسبتو زينيحيى محمدبشرى1700548

96.163حماة جامعةضياءالكرنازيالدين سعدعائشه1706147

96.15البعث جامعةاخالصرضوانهانيدالل1704258

96.126دمشق جامعةفاتنخليلغياثغفران1701908

96.126دمشق جامعةريماالخالديحسانهللا عبد1701688

96.113دمشق جامعةوفاءعثمانعمررزان1701043

96.1دمشق جامعةريمالجاويشعمادمنار محمد1702530

96.04طرطوس جامعةتغاريدعبدهللاتيسيرغنى1706929

95.993حماة جامعةنجوىالباروديعمارضحى1706141

95.966تشرين جامعةعبيراسعدعقيلريم1705326

95.956طرطوس جامعةسوسنسلومجورجكليم1706964

95.953دمشق جامعةيمنقوباعمرانمرح1707996

95.95تشرين جامعةرحابحمويراميجورج1705136

95.91دمشق جامعةشريفهعصورهجمالليث1702170

95.906طرطوس جامعةودادعيسىابراهيمهزار1707244

95.873دمشق جامعةخلوداالسديسامربالل1700557

95.87تشرين جامعةسناءعيسىبساممعين1705771

95.833طرطوس جامعةجميلهاسماعيلعماديامن1707294
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95.833دمشق جامعةميساءالتخينحسانرانيا1701013

95.826تشرين جامعةكينداالنور عبدفوازكابي1705600

95.81تشرين جامعةملكهمرتظىمروانيقين1707308

95.806البعث جامعةلمىالجندليبشير محمدلينه1704623

95.793تشرين جامعةاسمهانمسعودعمادمحمد1705718

95.77حماة جامعةامانيابراهيممحسنديمه1706061

95.723حلب جامعةعهدشاوياسامةمحمدسليم1703898

95.716دمشق جامعةمنارضاهرمحمودمؤيد1702230

95.696دمشق جامعةهاديهالمعط الصالحانيهشام محمدرغد1701103

95.683دمشق جامعةميسونالشلبيأمين محمداحمد1700233

95.676البعث جامعةسلوىعليعمادنوار1704813

95.663دمشق جامعةاملالدين جمالسعيدحسام1700747

95.66تشرين جامعةلينافرحفاديشفيق1705435

95.643تشرين جامعةزينبيحيى حاجاحمدعبير168913

95.626دمشق جامعةمنىالرفاعينبيلهاله1702939

95.586دمشق جامعةمنالساميحسامعلي1701780

95.573دمشق جامعةندىحبوباتيهللا عبدعمر1701846

95.563حماة جامعةإيمانالشيخعليسارة1706101

95.543دمشق جامعةليناحناماجدمجد1702294

95.533البعث جامعةنهىحمامظهير محمدهللا عبد1704466

95.506تشرين جامعةالهامعثمانمحمدجاللآيه1707860

95.503حلب جامعةصفاءسالتأحمدمحمد1703788

95.47دمشق جامعةمجدحمزهجهادفرح1701987

95.46البعث جامعةهيامفتيانالعزيز عبدأبي1704030

95.443دمشق جامعةرغداءالقصير شيخمرزوقراتب1700956

95.436تشرين جامعةنهالزيفهعادلغيث1705580

95.39دمشق جامعةفاطمةحريريمحمدزينب168918

95.39حلب جامعةاسيهالشاغلوليد محمدمعتز محمد1703878

95.366حماة جامعةايمانطواشينزيهكنانة1706215

95.363تشرين جامعةودادحسنمنذرمفيد1705773

95.363تشرين جامعةسوسنسلومصفوانأشرف1704920

95.363دمشق جامعةلمياءعيروضياسرالدين عالء محمد1702447

95.35دمشق جامعةمنالعيروطنديممروا1702640

95.35دمشق جامعةثناءغرهعامرمالك1702263

95.336دمشق جامعةزوينهالخليفعبودهيا1703039

95.32حماة جامعةنجوىعرفهالمعين عبداليسار1705998

95.283طرطوس جامعةنوراسلمانغسانابراهيم1706399

95.276دمشق جامعةايمانزينهعمربتول1700484

95.27دمشق جامعةمنىالمعلمهشام محمدمؤيد محمد1702494

95.266حلب جامعةهناءاللبنيمنذر محمدرند1703475

95.22البعث جامعةنهىحمامظهير محمدحسام محمد1704675

95.206دمشق جامعةسوسنحسنيوسفعلي1701805

95.18دمشق جامعةاسراءزيدانوليدهبة1702955

95.18طرطوس جامعةعنفوانابراهيمحاتمعلي1706846

95.176طرطوس جامعةمجدولينسليمانعلينور1707195

95.156دمشق جامعةروالالبيطارمحمدالباسط عبد1701647

95.156تشرين جامعةنهىالسليماناسامهمرح1705742

95.146تشرين جامعةوفاءعجوزعليمصطفى1705763

95.133تشرين جامعةزكيهحالقجورجنديم1705813

95.133حلب جامعةهديلغنامعلي محمدعمر1703675
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95.13حلب جامعةأيمانديريأحمدمرام1703922

95.126دمشق جامعةأملأبوحالحسامخلدون1700855

95.103دمشق جامعةاملالحورانيصالحاسامة1700264

95.103دمشق جامعةاملالسعديثائرخلدون1700854

95.086تشرين جامعةبثينهحسوننبيلحسين1705171

95.08حلب جامعةحناندان أبوجمال محمدأحمد1703201

95.043البعث جامعةهيامكرمجرجسبانه1704132

95.033دمشق جامعةليناجاويشزاهرنغم1702834

94.986طرطوس جامعةريانهيوسفعبدالكريملمك1706990

94.983البعث جامعةصفاءالضاهرزكي محمدمريم1704745

94.966دمشق جامعةمنىالمعلمهشام محمدمؤمن محمد1702492

94.876تشرين جامعةانتصارتليليماهرالدين تاج1705092

94.863طرطوس جامعةمريممعالعليمحمد1707065

94.846دمشق جامعةنبيلةالخضراءماهردعاء1700902

94.833تشرين جامعةغيثهزينبعادلحنين1705195

94.81دمشق جامعةفطمةحسينخالدحنين1700813

94.806حماة جامعةريمطقماحمدإسماعيل1705950

94.803دمشق جامعةلبنىعدوانايمنليلى1702179

94.793تشرين جامعةبدرهيوسففيصلالعباس1705037

94.76حلب جامعةرانيةسيدثروتلين1703764

94.75حماة جامعةروانالبيروتيسامياحمد1705984

94.72البعث جامعةسوسنعباسحامدعلي1707808

94.7دمشق جامعةسلوىالشيخ الناصيفانطونرنيم1701141

94.683دمشق جامعةحسناءقطيععبيدةعباس محمد1702427

94.67حماة جامعةعهدزيدانيمحسننور1706308

94.65دمشق جامعةريمبدريهعصامعقبه1701741

94.64البعث جامعةصفاءحميدأحمدشروق1704425

94.64دمشق جامعةانيسهعبيدعبدوخالد1700838

94.623طرطوس جامعةايمانطحان بوليسمرشدعال1706830

94.62دمشق جامعةثناءالصوصحكمتريم1701291

94.613دمشق جامعةجمانهالبيطاربشار محمدمصطفى محمد1702527

94.6دمشق جامعةمناحمدعمرأيمن1700136

94.593البعث جامعةغفرانالحسينوائلميس1704785

94.586تشرين جامعةريميوسفبرهانمهران1705783

94.56تشرين جامعةظاللبزماويفارسسالم1705407

94.556دمشق جامعةريمالعبدهللاايمنأديل1700033

94.55تشرين جامعةايماناسماعيلساميفادي1705586

94.546دمشق جامعةجاكلينالعالنمحمدعلي1701794

94.543دمشق جامعةفاطمةحريريمحمدزهراء168994

94.533دمشق جامعةمؤمنهنكاشرياضانعام1700398

94.523حلب جامعةرضانعمهفؤادبشار1707994

94.516حلب جامعةإيمانعبيديننهادوائل1704009

94.5تشرين جامعةميادهريساحمدلينا1705651

94.49تشرين جامعةمنىاسبرريمونعيسى1705567

94.466حلب جامعةمرامهواشمحمدشهد1703585

94.443دمشق جامعةملكيصقرفراسأنس1700106

94.426حماة جامعةأملالنشارأيمنالغني عبد1706151

94.416البعث جامعةجرجيتسعادهياسررياض1707810

94.403طرطوس جامعةهيامدكدوكمحمدباسل1706451

94.383البعث جامعةأوسينانوحعليالغيث1704102
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94.383طرطوس جامعةليناعليلؤيرزان1706623

94.363حماة جامعةطموحالحسناحمدعبدالرزاق1706158

94.35تشرين جامعةساريهمزيقبشارأمجد1704928

94.35دمشق جامعةمنالالنابلسيمحمودعمر محمد1702466

94.34دمشق جامعةريماالحايكجمعةهللا عبد1701685

94.33دمشق جامعةغادهالخطيبوفيقكنان1702075

94.313تشرين جامعةندىداودهللا عبدربى1705269

94.296البعث جامعةرجاءهللا عبدعليدياال1704259

94.29دمشق جامعةلميسقطنهأشرفعبدالرزاق1707993

94.283دمشق جامعةسناءالحلقياحمدنجوى1702801

94.28تشرين جامعةميساءاحمدعديعلي1706873

94.25حلب جامعةبتولزيتونيعمادتيم1703342

94.24حلب جامعةخضرهجاسمعليوسام1704012

94.236حلب جامعةعائشهبريمومحمدفريدآيه1703240

94.22دمشق جامعةرغداءالحموياللطيف عبدراما1700968

94.216دمشق جامعةرانيهطريهعمروتسنيم1700614

94.193البعث جامعةسوزانمرعياحمدرضوان1704298

94.19دمشق جامعةاعتدالالحمصياحمدعمر محمد1702463

94.18دمشق جامعةريفيهاحمداحمديارا1703100

94.176دمشق جامعةغادهقدورهاسعد محمدلجين1702131

94.166حلب جامعةرناالمدلجيمعدثابت1707923

94.156دمشق جامعةنوفرتالملك عبدجرجسنيبال1702931

94.143طرطوس جامعةغادهبيشانيحيدرغيدا1706936

94.136دمشق جامعةايمانالبلخياكرممحمد1707728

94.116دمشق جامعةمنالهللا العودهبسامدانه1700872

94.06حماة جامعةرفيدهاالبراهيماحمدأشرف1705952

94.06دمشق جامعةفاطمهمفتاحنبيلآيه1700179

94.056تشرين جامعةابتسامصيوحياسراليسار1705051

94.046دمشق جامعةلميسزهرهمحمدأحمد1700025

94.02دمشق جامعةمنالالربداويمنتصرصفا1701585

94.013دمشق جامعةغاليهبلوقابراهيمعالء1701757

94البعث جامعةالماظهالطيارعدنانسمر1704406

94طرطوس جامعةكوكبعيسىفاديإيلي1706372

93.983حلب جامعةغادهجابرغسانبشرى1703315

93.983دمشق جامعةزينبزريقبشارماهر1702267

93.973دمشق جامعةاحالمالحمصيالرزاق عبدبتول1700477

93.963دمشق جامعةسوسنالخباز الستنزارمحمد1702541

93.95حلب جامعةغادهالرحمن عبدالكريم عبدمحمد1703848

93.933دمشق جامعةسوزاندعدوشسامرساره1701386

93.896دمشق جامعةهدىمياحذيفهصبحيه1701578

93.886دمشق جامعةحنانالعباراحمدبشار1700527

93.88دمشق جامعةنبيلهالحنشأحمددينه1700938

93.88دمشق جامعةعلياالحسينغازيزينب1701345

93.87دمشق جامعةمنىالقبيليفايزمنال1702710

93.866دمشق جامعةنبيلهالصفديمحمدصفاء1701588

93.863حماة جامعةسعادشعيبمحمدسعدديمة1706058

93.843حلب جامعةكوثرسلقينياحمدخليل محمد1703816

93.843البعث جامعةسرمدهللا عبدمعنايلينا1704123

93.843دمشق جامعةفاتننايفحساملين168974

93.84دمشق جامعةنبراسالخوريسامرمارال1702235
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93.833البعث جامعةرنايحيىمحمدآالء1704047

93.823دمشق جامعةمنتهىصبحلؤيغفار1701903

93.81دمشق جامعةحسيبهسليمان الشيخمصطفىساره1701405

93.786تشرين جامعةلينافاضلجهادزينب1705359

93.763تشرين جامعةرحابالحسنصالحبسام1706011

93.75دمشق جامعةجانيتابراهيمنصريائيل1703098

93.746دمشق جامعةسهامعمرعثمانليالس1702174

93.746دمشق جامعةفاطمهعريضهابراهيمالمنعم عبد1701697

93.743طرطوس جامعةمريمإسبرعليمحمد1707058

93.733تشرين جامعةآسياحسنمحمدلجين1705623

93.716تشرين جامعةهدىبوراسنزيهمتيادي1705676

93.7طرطوس جامعةالهامابراهيمعليعالء1706835

93.693دمشق جامعةمؤمنهعبارعلي محمدوئام1703060

93.68تشرين جامعةسهيرعثمانساميمريم1705757

93.676دمشق جامعةسلسبيالحمصيغياثعمر1701848

93.673حلب جامعةفاتنضبيطزكرياعبدهللا1703636

93.653دمشق جامعةلطيفهكردياسامهآية1700120

93.653حلب جامعةميساءارناؤطهيثمأحمديامن1703208

93.65دمشق جامعةرغداءالرفاعياسامهسلمان1701478

93.64دمشق جامعةهدىسمعانعامرغزل1701897

93.616البعث جامعةفاطمهالسعد العبيدالرزاق عبدعبير1704474

93.613دمشق جامعةفاديهالعوادمنذرالمهند1707741

93.61البعث جامعةفاطمهمشعلمصعبضحى1704445

93.61دمشق جامعةدياالالرفاعيعدنان محمدرؤى1700951

93.596تشرين جامعةسامياحسناسعدكريم1707861

93.593دمشق جامعةهدىالسلكامحمدمحمود1702604

93.59دمشق جامعةناديةدرويشموفقزكية1701327

93.586دمشق جامعةمروهالعنزاويمحمدهبه1702971

93.576تشرين جامعةامتثالصغيرغسانحنين1705196

93.563دمشق جامعةوضحهالعسكرعبدالقادرفيصل1702007

93.55حماة جامعةشيرينالفاخوريالقادر عبدحامد1706028

93.546تشرين جامعةكنانهافنديراميجودي1705131

93.546دمشق جامعةنجوىحمدانمحمدرغد1701096

93.543دمشق جامعةمريممرادسليمداود1700889

93.543دمشق جامعةايمانصادقنزارضياء محمد1702416

93.523حماة جامعةرندهالحافظحسانبتول1706006

93.52تشرين جامعةغادهعازارموسىباتريسيا1705067

93.52دمشق جامعةمريممريمكمال أحمدآالء1700052

93.51تشرين جامعةاميرهديبهثائرباسل1705068

93.503تشرين جامعةرامياالحبالتيعهد محمدهبه1705876

93.5دمشق جامعةعائشهحسنصالحبراء1700513

93.5دمشق جامعةنسرينعبدوعلي محمدميديا1702749

93.5حماة جامعةهالكوجكحيانجابر محمد1708491

93.48البعث جامعةابتسامالرحالالنور عبدجوني1707814

93.463دمشق جامعةابتسامتنبكجيمحمدايمان1700433

93.44البعث جامعةليناالمنصورعادلميس1704784

93.44البعث جامعةزبيدهشمهالمعين عبدريم1704347

93.43طرطوس جامعةفاديهالشيخاسماعيلمحمد1707045

93.43دمشق جامعةشيرينخليلمحمدديمن1700926

93.42دمشق جامعةلمااللدعهعمادزين1701337
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93.413دمشق جامعةبثينهوزيت دبسمازنمهند1702732

93.41تشرين جامعةفتاةرسالننزارماهر1705662

93.406دمشق جامعةاميمهطرافمحمدآيه1700169

93.376دمشق جامعةهندعليزيادامين محمد1702335

93.376دمشق جامعةوفاءالصواففادي محمدبشار محمد1702351

93.366البعث جامعةرسامالجنيديمحمدزينه1704370

93.366البعث جامعةسفيتالناصالحيوسفايليانا1704122

93.36دمشق جامعةربىنعيملؤييارا1703112

93.343طرطوس جامعةسوسنحمويعثمانساره1706740

93.336حماة جامعةسحرالشيحاويكاملأيمن1705972

93.336دمشق جامعةخلودمخلوفعليروان1701224

93.316دمشق جامعةسحردحدلنعمهكاترين1702029

93.316طرطوس جامعةشروقخلوديضرار محمدنتاليا1706293

93.306دمشق جامعةايمانالمصريفايزرغد1701087

93.3البعث جامعةرناالسباعيمحمدزين1704361

93.3دمشق جامعةسوسنآغا حسنالدين محيحنان1700806

93.296دمشق جامعةفيروزهردوفخلدونعمر1701841

93.29دمشق جامعةرويدهسليمسليمساره1701387

93.286تشرين جامعةرحابسلطانمعناحمد1705000

93.28دمشق جامعةجميلةمبدىعدنانندى1702812

93.27البعث جامعةميساءالكريششواخمصطفى1704747

93.266البعث جامعةميسرمحمودسليمانجعفر1708055

93.266تشرين جامعةميسونمسلمنزارحيدره1705212

93.26تشرين جامعةفتحيهالشاطررفيقعلي1705524

93.233دمشق جامعةشاميهالمغوشثامررشدي1701061

93.233دمشق جامعةندىعمرانقحطانهيا1707997

93.21البعث جامعةغادهخليلنهاديزن1704894

93.19حلب جامعةغاليهستوتمحمدحنين1703406

93.186دمشق جامعةغانمهالشبلتيسيرسوار1701512

93.186دمشق جامعةأملالمالحناصر حمديجودي1700699

93.166دمشق جامعةوفاءبدرانفوزيهديل1702999

93.166دمشق جامعةفائدهمبروكهخالديمان1703171

93.166تشرين جامعةصبايوسفعيسىحيدر1705207

93.163البعث جامعةانعاممخولسليمانكلير1704577

93.16تشرين جامعةسوسنجبيليهيثمزينب1707869

93.15دمشق جامعةنجوىالنفوريتميمماهر1702268

93.15البعث جامعةمهاأحمدمحمدحيدر1704231

93.113دمشق جامعةنعمهعفاسميرعدنان1701722

93.113حلب جامعةابتهالالعويسمحمدمريم1703928

93.11حلب جامعةنزيههعثمانعثمانجولي1703376

93.103دمشق جامعةميسونالسايسعمرمحمد1702464

93.1حلب جامعةمنالداالتيعماد محمدوسيم محمد1703890

93.093البعث جامعةغادهغوجلنزاريامن1704890

93.083دمشق جامعةعائدهحمايلمؤيدأريج1700036

93.073دمشق جامعةمايهالخطيبهيثمالهدى نور1702867

93.06تشرين جامعةنعيمهابراهيممحمداحمد1704996

93.053دمشق جامعةآسينخبازهعبدهللاهللا عبد1701691

93.053حلب جامعةكوثركراكشهفائز محمدرنا1703469

93.043دمشق جامعةغاليهالجاجهالدين عالءربيعه1701034

93.04دمشق جامعةصباحنقرشقاسممريم1702664
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93.033دمشق جامعةأروىالجيروديمعتز محمدمهاب1702728

93.026حلب جامعةفطومحمودمحمدعمار1703663

93.026دمشق جامعةعبيريونسعلينور1702886

93.016دمشق جامعةميادهحسونصياحاحمد1700221

93.013دمشق جامعةزينبضاهرايوبدانيه1700886

92.993البعث جامعةريممهراتغانمنور1704829

92.99دمشق جامعةساميهابراهيمعبدوبيلسان1700588

92.986طرطوس جامعةكلورياملوحيجورجمايكل1707028

92.98دمشق جامعةجمانةحامدماهرمحمود1702600

92.97دمشق جامعةليناارشيداسماعيلمناف1702704

92.963دمشق جامعةملكالشلبيبسامالرحمن عبد1701654

92.96حلب جامعةنوالدلومحمدماجدمحمدموسى1703904

92.943دمشق جامعةفاطمهحسيناحمدعلي1701769

92.936دمشق جامعةأملأباظةمعن محمدرامي1701005

92.93دمشق جامعةوردهخشينيعبدهللااسماء1700305

92.926تشرين جامعةاروىمحمودمحمدكنده1705612

92.926دمشق جامعةرندهالكنعانفاضليوسف1703181

92.92دمشق جامعةفاتنهااليوبيبسامراما1700961

92.92تشرين جامعةرناالغانماوسعلي1705516

92.9دمشق جامعةرشىالصحناوييحيىرهف1701209

92.896حلب جامعةثرىاالحمد محمدجميلهمام محمد1703887

92.89تشرين جامعةحالخالمالكفادي1705589

92.886دمشق جامعةليناشقيففادينديم1702819

92.886دمشق جامعةميادهقصاصخالدرهف1701193

92.86تشرين جامعةوفاءمنصورعمادمرح1705746

92.856البعث جامعةهيامالحميدكرامي محمدملك1704762

92.856دمشق جامعةزاهرهحسنجهادفاطمه1701962

92.843دمشق جامعةايمانبتكالهادي عبدمجد1702291

92.843دمشق جامعةأملربيعمدينجعفر1700667

92.833حلب جامعةبتولحسانيجمالحمزه محمد1703812

92.793دمشق جامعةسوسنجريشخالدالدين عالء1701760

92.773طرطوس جامعةسهيرحسنشهابمجيب1707037

92.766حلب جامعةامانيفالحههشامخير محمد1703818

92.76دمشق جامعةكارالاالخرسجورجميرا1702750

92.753حماة جامعةفاتنالخوامالباسط عبدنور محمد1706265

92.746دمشق جامعةجازيارسولعبدالرزاقعابد1701627

92.74دمشق جامعةاميرهالبقاعيزهيرهاني1702941

92.72طرطوس جامعةروضهصقرسعيدزياد1706702

92.72تشرين جامعةضحىزيودكاملزينب1705369

92.706دمشق جامعةميساءالطهاويمازنحمزه1700795

92.706دمشق جامعةهدىعمروليدعلي محمد1702457

92.696دمشق جامعةاليزابيتمحمدبساممايا1707736

92.69حلب جامعةسميرهالمحمدمحمديحيى1704022

92.686دمشق جامعةمنالالخولياسعدندى1702808

92.686دمشق جامعةهالالحسيني العبدهللاماهرعليا1701807

92.666دمشق جامعةناريمانضاهراحمدبتول1700472

92.666حلب جامعةكندهجريخعمارنور1703983

92.666تشرين جامعةحناناسعد حاجعيسىمحمد1705720

92.663طرطوس جامعةهيامصالحالدين عمادرشا1706633

92.65حلب جامعةغادهعندانيمحمدجودي1703370
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92.65دمشق جامعةجمانهالحمصيسعدعمر1701843

92.64دمشق جامعةناديابالعرجا الشهير الزبدانيعلي محمدحازم1700742

92.636حماة جامعةسحرحمشوالمحسن عبدغنى1706188

92.633حماة جامعةتهانالحاميشمحمدليلى1706222

92.613دمشق جامعةسحرطليبه السيدسامر محمدبشرى1700546

92.613حلب جامعةنهىشاميةعبدهللارهف1703479

92.613تشرين جامعةرفيقهمصطفىنبيلبشرى1705087

92.61حلب جامعةعيشهفقشاحمدمحمد1703795

92.603دمشق جامعةميادهحسنمحمودربا1701025

92.593دمشق جامعةروضهحجازيضياءصبا1701571

92.573حلب جامعةفاطمهجبانالملك عبد احمدجمانه1703353

92.566دمشق جامعةتمارهصعب ابوابراهيمطارق1701606

92.56دمشق جامعةصالحهالرفاعيخالدندى1702810

92.556طرطوس جامعةابتسامروميهلؤيرهام1706656

92.553دمشق جامعةميعمرانوعدمايا1707725

92.546حلب جامعةأمينههنداويياسر محمدأمل1703220

92.546حلب جامعةزينهيوسفهللا رزقطوني1703599

92.543حلب جامعةبثينهالحلبيخالدعهد1703677

92.543تشرين جامعةدعديوسفعيسىعمار1705560

92.526دمشق جامعةلينارحيبانينعمانالدين مجد1702283

92.523تشرين جامعةلداشيحااسعداسامة1705010

92.516تشرين جامعةايفونالعليعليتاال1705093

92.5دمشق جامعةخديجهفرمانعماررغد1701085

92.5حلب جامعةنادياابوالخيلعبدالرحمنعلي1703657

92.5دمشق جامعةمنىالمشكاويسعيد محمدمؤيد1702229

92.483حلب جامعةسوسنيحيى حاجابراهيمعلي168942

92.473البعث جامعةفاديهالسيدمحمدفارسنابغه1704790

92.463دمشق جامعةهبةالنادروائلعامر1701637

92.46دمشق جامعةنضالالساعاتيماهر محمدآيه1700172

92.436دمشق جامعةفاطمهالعياشاحمدغيث محمد1702470

92.43تشرين جامعةاديبةقناديلالرزاق عبداديب محمد1705690

92.43دمشق جامعةعنايتهللا عبداياد هللا عبداحمد1700223

92.426دمشق جامعةزبيدهالموحدبشار محمدعفاف1701738

92.426البعث جامعةعالدامشليحسينشهد1704429

92.416دمشق جامعةروالالحمويسامي محمدآية1700125

92.41دمشق جامعةرهفالعجميفاتحطارق1701613

92.41دمشق جامعةمنالاالفغانيالدين جمال محمدياسين1703136

92.406دمشق جامعةريتااندراوسواصفوصفي1703075

92.4حلب جامعةاسماءسروجيعليزينب1703504

92.396دمشق جامعةهيفاءفاكهانيابراهيم محمدنور1702892

92.393دمشق جامعةصبحهالموسىفوزي محمديوسف1703185

92.39تشرين جامعةفريدهحدادفاديهلل الحامد1705025

92.383دمشق جامعةهيفاءزينيهمحمدمنيررغد1701104

92.376تشرين جامعةميسونصوفيزاهي احمدآيه1704952

92.37دمشق جامعةاميهشديد ابورفيقبانه1700468

92.366تشرين جامعةعبيرفرحات زريقراميمحمد1705699

92.363حماة جامعةعبيرالجنديايادمحمد1706248

92.363حلب جامعةميسبغداديبشارصبحي محمد1703832

92.356تشرين جامعةرانيازيداناسعدحذيفه1705153

92.35دمشق جامعةمشاعلالموسىصالحعمر1701845

175/8






التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2018-2017 الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة

الفرز معّدلالدوام جامعةاألم اسمالكنيةاألب اسماالسماالمتحاني الرقم

92.35دمشق جامعةخديجهمحمدالحاضرمحمدباقر1700467

92.35دمشق جامعةأملالقنطارثائرقتيبه1702010

92.346دمشق جامعةفلايرمزعلهايلاسيل1700312

92.343تشرين جامعةلماكنجوعمادزينه1705381

92.323دمشق جامعةندىالشريفمازن محمدهللا عبد1701695

92.323دمشق جامعةهيفاءاللطيف عبدسهيلميار1702742

92.313دمشق جامعةداللدقوابراهيممحمد1702317

92.31دمشق جامعةسميهزيد ابوشكيبندى1702811

92.306دمشق جامعةسمرالمرجه بني القصاربشار محمدآالء1700066

92.303دمشق جامعةرزانالذهبيخالدمحمد1702379

92.303تشرين جامعةمهازينجميلمحمد168872

92.29طرطوس جامعةمنالمحفوضمحفوضيزن1707300

92.283حلب جامعةمنتهىاليوسفيرامي محمدشهاب محمد1703829

92.276حماة جامعةفاتنالشعرانيمنذرلبنى1706217

92.273دمشق جامعةمؤمنهشرقطليمحمدرغد1701099

92.273دمشق جامعةاناسحمادباللاليس1700348

92.27حلب جامعةورودشواصفواننسرين1703969

92.263حلب جامعةرابعةصالحصالحمحمديزن1703908

92.256دمشق جامعةميادهرباطهالحميد عبدرقيه1701121

92.25حلب جامعةانوارقبانيغفارمروان محمد1703876

92.25دمشق جامعةمنالشجاعطارقلجين1702128

92.236دمشق جامعةسمرجاويشنوافساره1701412

92.23دمشق جامعةغصونالرحمن عبدقاسمخير محمد1702391

92.223حلب جامعةهدىبكداشمحمدهديل1704001

92.223تشرين جامعةمرفتديبهجهادعلي1705520

92.216تشرين جامعةثناءشميسحمزهحسين1705168

92.213تشرين جامعةديمابكباشيخليلهند1705898

92.213تشرين جامعةنضالهيفهصالحعامر1706149

92.21حلب جامعةسوسنبريةمحمدعالء1707938

92.206البعث جامعةسوزاناالسودمروانشيماء1704436

92.203دمشق جامعةميساءااليتونيالدين عمادفاروق1701952

92.2دمشق جامعةبطيخ ايمانماريناوائلسليمان1701489

92.19دمشق جامعةميرفتبركهحسينميار محمد1702537

92.153تشرين جامعةماجدلينقهوجينهادجوليا1705142

92.153دمشق جامعةفاتنجويجاتيحسان محمدالدين بدر1700504

92.146دمشق جامعةجوزفينبيطاربسامايلي1700418

92.143تشرين جامعةمنىالشبابعدنانمجد168905

92.14البعث جامعةسهامالكنجعبدالناصررغد1704304

92.133البعث جامعةميالعبدهللارياضسوزان1707815

92.126تشرين جامعةشذىعيدوائلعلي1705551

92.126طرطوس جامعةسيفاحسننسيمكريم1706963

92.113البعث جامعةمسكيةالوسوفصالحمجد1708054

92.11البعث جامعةانعامالشماليجودتصبا1704439

92.11حلب جامعةوحيدةقندحخالدشهد1703573

92.1البعث جامعةاوليسجدعونموسىفادي1704551

92.096حماة جامعةندىعشمهآمرحبيب1706030

92.093تشرين جامعةليلىالجمالاطرادهبه1705869

92.09دمشق جامعةغصونالحلومعتز احمدنور محمد1702544

92.083البعث جامعةمارياالرقمانيعمادعبير1704476

92.073دمشق جامعةسمرجبليميشيلديمه1700934
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92.066حلب جامعةايمانجليالتيمحمدأحمد1703200

92.06دمشق جامعةرهيفاالجاموسطاللايهاب1700452

92.05حماة جامعةهوازنزكيهأنسمالك1706234

92.043البعث جامعةنوراالقصابزياددانيه1704251

92.036دمشق جامعةثريابكريأحمدمرام1702613

92.026تشرين جامعةمريمخليفحسيناحمد1704986

92.026طرطوس جامعةوصالاحمدثائركنانه1706966

92.023دمشق جامعةريمهالزحيليعدنانالرحمن عبد1701665

92.016حلب جامعةأسومرجبعبدوالزهراء فاطمة1703701

92.006دمشق جامعةاالالجودهابراهيمساندي1701430

92دمشق جامعةمنالالسبيعيرضوان محمدرامي محمد1702396

91.996تشرين جامعةدياناالشيخمحمدسها1705421

91.993دمشق جامعةكوثراالسديايادكنان1702072

91.99البعث جامعةرابعهمندواحمددعاء1704253

91.99دمشق جامعةسميحهداودعدنانابراهيم1700194

91.986طرطوس جامعةميفرود بومحمودمايا1707024

91.98البعث جامعةوفاءديبعمادحبيب محمد1704673

91.966تشرين جامعةمارينجرجيراميريتا1705317

91.966دمشق جامعةاميرهالدبساحمدتسنيم1700604

91.946حماة جامعةشهامةحمشوعمرشهد1706131

91.946دمشق جامعةميساءخلفاحمدفاطمة1701953

91.946دمشق جامعةهدىكنجبرهانرنا1701123

91.943دمشق جامعةهنادياسعدممدوحالدين مجد1702282

91.943دمشق جامعةخولهالحليبيخالدعلي1701784

91.94دمشق جامعةغادهمحمود السيدالرحمن عبداياد1700407

91.933طرطوس جامعةرويدهيونسالمنعم عبدعلي1706870

91.93دمشق جامعةفاطمةيوسفاحمدمحمد1702325

91.913دمشق جامعةفاتنالخبازنبيل محمدرغد1701102

91.91حلب جامعةفاطمةبهلوانثابت محمددانيه1703418

91.91دمشق جامعةهندفرحاتمحمدبشيررؤى1700952

91.903دمشق جامعةنجيبةحسن حاجابراهيمالسالم عبد1701675

91.9تشرين جامعةشفيقهقسيسسميرالياس1705046

91.9دمشق جامعةهالعديصفوانايه1708544

91.9دمشق جامعةايمانالسواساحمدرند1701129

91.9طرطوس جامعةروضهحرباوفيقغزل1706925

91.89طرطوس جامعةنادياسليمانمنذريزن1707302

91.876حلب جامعةفلايرعبدالرحمنجمالروجان1703489

91.873حلب جامعةغنىمكيغياث محمدرغد1703464

91.866دمشق جامعةليناابراهيماحمديارا1703099

91.866البعث جامعةملكالرحمن عبدهشامليلى1704611

91.86طرطوس جامعةمياطوفانعليآيه1706381

91.856دمشق جامعةامليونسنضالجعفر1700668

91.853دمشق جامعةنادياخضر الحاجخالد محمودرهف1701204

91.85حلب جامعةثناءارمنازيعمادحمزة1703401

91.85تشرين جامعةيوالندعبيدرفيقنهاد1705823

91.843طرطوس جامعةرجاءحمودبديعمرح1707101

91.833دمشق جامعةملدهديابايادعامر1701631

91.82دمشق جامعةبشرىالقدهحسانعباده1701641

91.81دمشق جامعةهيامحمشوسعودغزل1701896

91.81حلب جامعةسماحشماعالرحمن عبديمنى1704026
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91.806دمشق جامعةمهاالطرشهنضال محمدتاله1707813

91.8حلب جامعةحالشهابيحساماحمد1708492

91.79حلب جامعةسوسنكياليحسناحمدامير1707927

91.79حلب جامعةهناءالرحمن عبدأحمدمهند1703943

91.786دمشق جامعةسناءالعيدشاهركناز1702070

91.783حلب جامعةروعهاطليمالكعبدالعزيز1703633

91.776طرطوس جامعةرندهعيسىياسرفدوى1706947

91.773دمشق جامعةعائشهاورفليمعتز محمدحسان1700754

91.77تشرين جامعةوفاءالعبدمهديكوثر1705613

91.763طرطوس جامعةفادياعبودجمالمجد1707031

91.753طرطوس جامعةابتسامعكيزياياد احمدعلي1706840

91.746البعث جامعةحميدهخليفهالدين نجمزينب1704366

91.746طرطوس جامعةسهيالشعبانحمزههيا1707256

91.746حماة جامعةداللمحسنحسنسحر1706107

91.746دمشق جامعةمجدشحرورسامر محمدوليد محمد1702562

91.736دمشق جامعةمنالالمفتيهشامفرح1701997

91.733دمشق جامعةأملخلولؤيريم1701302

91.726دمشق جامعةحوريةعليخالدلمى1702138

91.72دمشق جامعةصفاءالدقرأيمنمحمد1702315

91.713دمشق جامعةسلمىالشحرورفايزأحمد1700017

91.7دمشق جامعةسمرالرفاعيحسن أحمدماريا1708537

91.693البعث جامعةفاتنمندوغزوانمايا1704649

91.69حماة جامعةريمدبياتهماممصعب1706279

91.686البعث جامعةاميرهبكرحسينهيا1707811

91.683حلب جامعةديمهالقضمانيلؤي محمدفاديه1703694

91.683دمشق جامعةسناءالشاشبشار محمدشام1701532

91.68طرطوس جامعةندىخليلعيسىطوني1706812

91.68حلب جامعةانجيالسموالدين صالحليالف1703762

91.676البعث جامعةسيرينحواالرزاق عبدتمام1704164

91.676دمشق جامعةسهيلهارشيد ابومحمدايهاب1700453

91.673دمشق جامعةصفيهعسافهيثمعلي1701803

91.666طرطوس جامعةحنانمصطفىاحمدزينب1706718

91.666حماة جامعةعالاالحمدفيصلنور1706307

91.65حماة جامعةفداءالحسينمأمونمحمود1706268

91.626دمشق جامعةندىهارونسليماحمد1700217

91.626دمشق جامعةفوزيهسلومعبدالعزيزسمر1701498

91.623تشرين جامعةوفاءصقرمحمودديانا1705234

91.62حماة جامعةملكمدنيةطارقمروة1706272

91.606دمشق جامعةفاطمةمصطفىعبدالهاديايمن1700439

91.6دمشق جامعةلمىالكرديرضواناسامة محمد1702327

91.59طرطوس جامعةمفيدهابراهيمشريفايمان1706445

91.59دمشق جامعةايمانالبنياحسانعمران1701859

91.586دمشق جامعةالهامكيلوخير محمدشيالن1707497

91.586حماة جامعةسهىناصرممدوحبتول1706010

91.586دمشق جامعةرنامعروفمروانمي1702741

91.586حماة جامعةرانيهامصدرهللا عبدعمر1706178

91.583دمشق جامعةكرمهشوكمحمدقصيهبه1702973

91.573طرطوس جامعةمنىوسوفهيثمغزل1706924

91.57البعث جامعةذاهيهادنوففوازغيث1704539

91.563طرطوس جامعةرحابشمكيانفاهيمايكل1707029
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91.563دمشق جامعةروزهالدين محبمصطفىنور1702907

91.56دمشق جامعةبديعهعمار ابوزيدمصطفى1702677

91.553دمشق جامعةحليمهالرحمن العبدتيسيرروال1701249

91.553دمشق جامعةهناالطحانالدين محيعثمان محمد1702439

91.553دمشق جامعةعائشهسيجرعليمحمد1702452

91.546دمشق جامعةاميرهسليمانحكمتعلي1701783

91.546تشرين جامعةعبيرشهيرهبشارعمار1705554

91.543تشرين جامعةرحابعسافمحمدهارون1705864

91.54دمشق جامعةزينبضاهرايوبايه1700447

91.533دمشق جامعةايمانشبليماهرسلمى1701482

91.526طرطوس جامعةنبيلهموسىالكريم عبدايلين1706444

91.526دمشق جامعةمهادرغمعماديارا1703107

91.523البعث جامعةبيانالسباعيالمنعم عبدمحمد1704694

91.516البعث جامعةمنصورهالخضورمروانمحمد1704709

91.506حلب جامعةشذىبوادقجيهشام محمدراما1707934

91.506دمشق جامعةحنانسليمانمحمودسالف1701460

91.503دمشق جامعةرزانالعمريوليدمجد1702303

91.5دمشق جامعةفلايرجاسممنصوروسام1703072

91.493دمشق جامعةربىمطرمحموداحمد1700243

91.486البعث جامعةفاطمهابراهيمحبيبنرمين1704800

91.486تشرين جامعةحنانخطيبفخرخزامى1706584

91.483تشرين جامعةخلودشيخيحيىهللا عبد1705481

91.476حماة جامعةنهىفرحاتعماد محمدنادرة1706291

91.476دمشق جامعةلطيفهمطرعليرغد1701082

91.473دمشق جامعةقمربالحجار الملقب شارقهنزارآالء1700072

91.473طرطوس جامعةمنىيوسفاحمدمصطفى1707117

91.466دمشق جامعةرغداءالشلقالدين عالءعباده1701642

91.463دمشق جامعةفاديهشقيرمعنديما1700925

91.446تشرين جامعةريمبايزيدخالدخليل1707870

91.443طرطوس جامعةنهىعباسمظهرمهند1707137

91.443حماة جامعةصفاءكلبونمرشدخالد1706051

91.44دمشق جامعةندىالمهاينيجهادحازم محمد1702361

91.44دمشق جامعةالهدى نورخضرهالدين حسامدعاء1700891

91.44دمشق جامعةليناحمودمحمديمنى1703174

91.44البعث جامعةرانيهالخوجهالرحمن عبدهللا عبد1704465

91.436دمشق جامعةروالالعيسىرياضكنان1707727

91.42دمشق جامعةهيفاءالسعوديمحمودخديجه1700852

91.416حلب جامعةلطفيةخلوفميسرفاطمة1703710

91.406دمشق جامعةرويدهداودعيسىميالد1702771

91.403حماة جامعةثناءجاجهعدنانالكريم عبد1706154

91.403طرطوس جامعةلميانظامياسينحاتم1706524

91.4دمشق جامعةزنوبيانمورقاسممحمد1708404

91.4دمشق جامعةمنالعدناننسيبآمال1700081

91.39البعث جامعةهيامعشيعصاممايا1704647

91.386حماة جامعةذرىالفيلمحمدحمزة1706041

91.386حلب جامعةعبيرشعشاعهياسر محمدرغد1703465

91.386دمشق جامعةوفاءالعمارالباسط عبداسماء1700304

91.383دمشق جامعةلمياءقويدرياسرحسام1700752

91.38دمشق جامعةمنورريحاويماجدكريم1702065

91.376حماة جامعةداريناالبراهيمرياضابراهيم1700190
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91.376دمشق جامعةملكغره ابومصطفىهمام محمد1702554

91.373دمشق جامعةمنالاالحمدزكرياوالء1703089

91.373حماة جامعةغناالشباب شيخشاديداود1706057

91.37دمشق جامعةسحرالزرعيخالدالزهراء فاطمة1701954

91.366تشرين جامعةريمادوغانجيزكريارنيم1705287

91.366حماة جامعةكوثرعديالدين عالءساره1706103

91.36دمشق جامعةملكسنيطروليدالرحمن عبد1701672

91.36تشرين جامعةابتسامالحمودغياثعال1705508

91.356تشرين جامعةودادعليناجييزن1707303

91.356البعث جامعةهدىمشارقةهللا عبدشادي1704420

91.356دمشق جامعةدانيهكيالنيميسرحمزه1700798

91.35البعث جامعةفلايردوريميشيلمرح1704736

91.323حلب جامعةإيمانكريمشخالد محمدإسالم محمود1703910

91.316حلب جامعةانتصاربيظوحسانيامن1704021

91.31دمشق جامعةفدوهالشحفبهجتانغام1700400

ذكاءأوجاقمحمدرشا1704293  ّ  ّ  ّ 91.3البعث جامعةّ 

91.3حماة جامعةهناءالقطلبيمصطفىغيث1706191

91.293حلب جامعةامينهالمحمداليوسفاحمدالزهراء فاطمه1703711

91.283دمشق جامعةلمياالحايكجمالريم1701289

91.28طرطوس جامعةداللمرجانحسينحسن1706531

91.276تشرين جامعةامينهصبيحهاللالحسين1705030

91.273حلب جامعةمارييانجارجورجآنا1703222

91.27تشرين جامعةنجلهخريمافيصلمادلين1705655

91.27دمشق جامعةليالقطاشمحمدرهف1701201

91.266دمشق جامعةخديجهطويلهمهندعلي محمد1702455

91.26تشرين جامعةخولهصالحمطيعلوتس1705635

91.24دمشق جامعةمديحهالرمضانمحمدباسل1700466

91.226دمشق جامعةاليسارالبطاحراغبليث1702171

91.223دمشق جامعةمهاسويد ابواحمدبيان1700569

91.213دمشق جامعةمنالشرباتيالمنعم عبداحمد1700224

91.21دمشق جامعةجولياناالخليلعادلساندي1701432

91.196دمشق جامعةعبيرالزغيرحسينراما1707436

91.196حماة جامعةسهامصالحبسامكاظم1706214

91.19طرطوس جامعةمهاكوريهسهيلتيفاني1706481

91.19طرطوس جامعةسهاممونسصابرشادي1706775

91.176البعث جامعةايمانجميلعبدالكريماعتدال1704098

91.176حماة جامعةريمهويشمصطفىلينا1706225

91.173تشرين جامعةامينهبك خيرمحمدكرم1705604

91.163تشرين جامعةمروهفرحات زريقكمالزينة1705376

91.146دمشق جامعةهاجرصالنالدين نورجنان1700687

91.143دمشق جامعةآمنهالشيخرياض محمدرويده1701253

91.136البعث جامعةمهاعليصدوحفرح1704559

91.136طرطوس جامعةيسراريهياسرشذا1706782

91.136دمشق جامعةاسماءمرجاندرغامبيلسان1700587

91.133حلب جامعةفائزةجبانسليم محمدكوثر1703741

91.13تشرين جامعةسميرهياسينالقادر عبداالء1705021

91.123دمشق جامعةناجيهحميديغازيريم1701299

91.123طرطوس جامعةسفيرهمحمودعليحسن1706540

91.12حلب جامعةهدىدولةعمادمحمد1707992

91.12دمشق جامعةباسمهعليادهمغنى1701914
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91.11دمشق جامعةعفافالديريثائر محمدميس1702761

91.106دمشق جامعةوفاءالطباخمحمودحسين1700776

91.106تشرين جامعةهالهالحرامي الحسينابراهيمهيا1705900

91.103دمشق جامعةعائدهالبيطارعمادسالي1701419

91.103حماة جامعةسميهقاسمأحمدخير محمد1706255

91.103طرطوس جامعةمهادلولمفيدالعابدين زين1706710

91.103طرطوس جامعةهياماحمدغالبالحسن1706425

91.096البعث جامعةسوزانشحودسعدمارك1704627

91.093دمشق جامعةنجاحالحسينعبداسعد1700291

91.086طرطوس جامعةسوسنيوسفمنذرعلي1706895

91.083دمشق جامعةصونياجابرصفوان محمدفؤاد1707733

91.08البعث جامعةشعيلهعودهوليدالرحمن عبد1704461

91.08دمشق جامعةحليمهالمعانياالله عبدامجد1700360

91.07تشرين جامعةمنىعباسنديممريانا1705754

91.063دمشق جامعةصفاءقصابايادأغيد1700047

91.063تشرين جامعةنهادشيحاهاللنغم1705819

91.06تشرين جامعةعبيروطفهيوسفماسه1707013

91.04دمشق جامعةديمانصريمرهف محمدبكر1700555

91.036دمشق جامعةجمانةالمناعخلدونآالء1700060

91.036دمشق جامعةرجاءالصيادعليمحمد1702451

91.033حماة جامعةرشامسيحيحسانضرغام1706142

91.033دمشق جامعةرائدهالظفريعمادغنى1701915

91.03دمشق جامعةمنىالسبسبيخير محمدنور1702898

91.02دمشق جامعةامنهالموازينياحمدالرحمن عبد1701653

91.01حلب جامعةهدىمعرستاوىمحمدهبه1703998

91.006دمشق جامعةهزارثلجةماهرهيفاء1703051

91.006طرطوس جامعةردينامحمودهاللبدر1706466

91.003طرطوس جامعةنورهكحلهمحمدمرام1707098

91دمشق جامعةدانياعقميقفراساسامه1700272

90.99حماة جامعةتسنيمالباقي عبدالسالم عبدنجيب محمد1706262

90.983طرطوس جامعةمنالسليمانظافرشهد1706788

90.98حماة جامعةنجاحعابدينطلعتنور1706304

90.976دمشق جامعةريماالمنالمازن محمدآيه1700171

90.973حلب جامعةرهفعبيديحيىطاهر محمد1703839

90.97حلب جامعةتامارعندانيشيرازرامي1703452

90.97دمشق جامعةرابعهحيدرمحمدغيث1701929

90.97تشرين جامعةريممريمابراهيمغيا1705579

90.966حلب جامعةشذىقصابفخري محمدطارق1703597

90.963تشرين جامعةفاتنخضرهبشارحسين1705167

90.96تشرين جامعةهزاردرويشماهرعطاء1705497

90.95حماة جامعةسرابالخطيبالكريم عبدعمار1706176

90.95دمشق جامعةثناءزاهريونسزاهر1701324

90.94دمشق جامعةزابيناالحفيظ عبدمحمدجهاد1700692

90.936دمشق جامعةنهىيوسفمصعبرامة1701000

90.933طرطوس جامعةوفاءحسننصرلمياء1706996

90.926دمشق جامعةرانيامنجدفايزدانا1700868

90.92دمشق جامعةفاتنأتمتيوسفسلمان1701480

90.916دمشق جامعةلبنىناصرالدين عالءبنان1708000

90.903البعث جامعةفرنجيهالخليفاحمدأسامه1704038

90.9دمشق جامعةغادهالجازيغيالنبيلسان1708365

175/14






التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2018-2017 الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة

الفرز معّدلالدوام جامعةاألم اسمالكنيةاألب اسماالسماالمتحاني الرقم

90.893دمشق جامعةميسونالعالويبشار محمداسماء1700308

90.89حلب جامعةسوسنعبودمحمدسوزان1703557

90.89تشرين جامعةرانياربوعوهيباسكندر1705014

90.886حلب جامعةشذىلبابيديمحمدجمال1703350

90.886دمشق جامعةاخالصعساف ابومحمدهديل1703001

90.876دمشق جامعةسناءصافيايمنمجد1702285

90.876طرطوس جامعةهندصبحتوفيقهبه1707221

90.87تشرين جامعةعفافقاجوسلمانهادي1705863

90.863دمشق جامعةرناشرفزيادسدره1701439

90.853دمشق جامعةلينااللحامالدين محيهدى1702987

90.85البعث جامعةندىالسباعيالرزاق عبدعمر1704523

90.85حلب جامعةغادهالحمدحمدايهم1703297

90.846تشرين جامعةثانيهعكوزيادرند1705284

90.843حماة جامعةهيماءالعبدهللاهشامهبه1707665

90.833دمشق جامعةهناءالنايفبسامأيهم1700182

90.833تشرين جامعةريماعلوحسانوالء1705916

90.833حلب جامعةعبيردحروجماهروسام1704013

90.833حلب جامعةتالينمانوقيانشاهيكيورك1703743

90.823دمشق جامعةفلايرالعصليعصاممرام1707614

90.823حلب جامعةسعادفتالساميجولي1703375

90.82دمشق جامعةسوسنسالممخائيلعصام1701734

90.816دمشق جامعةحالالخورينجوانبيرتا1700584

90.8دمشق جامعةبتولوهبينبيلمحمد1708336

90.8دمشق جامعةردينهالكالسعقلالنا1708028

90.8طرطوس جامعةصباحملحمياسينميس1707154

90.796تشرين جامعةهيامدست ابوغياثرهام1705292

90.793حلب جامعةغيثاءجزماتيسهيلسعد احمد1703249

90.793دمشق جامعةرشاالمدنيانس محمدياسر1703125

90.783تشرين جامعةثناءبهلولرضوانربيع1705271

90.78البعث جامعةفيروزالحمويعليريم1704348

90.776دمشق جامعةرقيهالعرانطاللمنار1702701

90.776طرطوس جامعةسهىسليمانمدينمايا1707026

90.763دمشق جامعةسهامالنويرانعادلرؤى1700945

90.763دمشق جامعةرناالعسكريامين محمدكرم1702055

90.763دمشق جامعةايماننقاوهعمر محمدوائل1703061

90.76دمشق جامعةسمراألغبرصابراالء1700325

90.76تشرين جامعةربوعمصطوماهررهام1705293

90.76تشرين جامعةنديمهزينيعليبتول1705074

90.756دمشق جامعةمهاسنبلمحمودزينب1701348

90.75دمشق جامعةميسونالسقعانمنوفرزان1701050

90.746دمشق جامعةسماححرارهوفيقلين1702216

90.743تشرين جامعةصفاءيعقوبحكمتلين1707862

90.73حلب جامعةنائلةالعبدهللامحمودعباده1703605

90.73حلب جامعةحليمهلطوفنائلوسام1704014

90.726دمشق جامعةسمرجباوي السعديمعتصمالرحمن عبد1701671

90.72دمشق جامعةسمراألغبرصابروالء1703090

90.716دمشق جامعةسالفهالهواريسالم محمدخالد1700841

90.713دمشق جامعةنسرينعرفاتسميرطارق1701612

90.713دمشق جامعةاسمهانمنيرجيعبداالحدجوزيف1700718

90.71دمشق جامعةاملجدورابراهيمرغد1701067
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90.706تشرين جامعةسهامالدين نورطالبآالء1706356

90.703البعث جامعةعابدهالعثمانزاهرالحميد عبد1704456

90.703حماة جامعةجوماناالشربعيسميرتسنيم1706018

90.696حلب جامعةامونهالعلوشعبدالكريمايمان1703290

90.696دمشق جامعةهناءصيامنعماننور محمد1702549

90.693حماة جامعةسلطانهالشاويشسلطانسناء1706121

90.69البعث جامعةرندهداغستاني بك بيرامصاحبشذى1704423

90.69دمشق جامعةرهفمرادحسانمحمدصبحي1702574

90.68دمشق جامعةانتصارالطعانيبسامحمزه1700791

90.66دمشق جامعةمريمالحلبينبيلمازن محمد1702502

90.656حماة جامعةالماظهالطنوسمهدهمسه1706324

90.653طرطوس جامعةاسامهالياسبسامسالي1706746

90.653تشرين جامعةهناءابراهيمجهادعال1705502

90.646حماة جامعةوصالوردهحناماري1706231

90.646دمشق جامعةرغداءالحلبيبشارماسه1702258

90.64دمشق جامعةحليمهخالدابراهيماماني1700354

90.64دمشق جامعةشفاءالخطيبسندهمام1703017

90.64دمشق جامعةلمىمصرياحمدحمزة محمد1702374

90.636طرطوس جامعةفايزهأحمدشفيقمرتضى1707099

90.633طرطوس جامعةمنىالشيخحساموجدي1707271

90.63دمشق جامعةرانداسرحانعمادرغد1701084

90.63دمشق جامعةآمنهطحينةعليوعد1703080

90.626دمشق جامعةسحربيضةمعتزرامة1701001

90.623حماة جامعةزينالقصيرمأمونفاتنه1706193

90.623دمشق جامعةردينهساعاتيعمار محمدلين1707730

90.623البعث جامعةازهارالمصريزيادطارق1704446

90.616دمشق جامعةنسرينغانمأدهمخلود1700856

90.616حلب جامعةعريبالعبيسيمسعدأسراء1703209

90.616دمشق جامعةمنىالخبلهللا عبدباهلل المعتصم1700336

90.61دمشق جامعةداللالعلدونيعصامهيثم1703050

90.603حماة جامعةغادهكربجهاسامرأيمن1705971

90.603حلب جامعةحسناءمحايريصالحأحمد1703193

90.6دمشق جامعةختامالفروحرزقاحمد1700214

90.596تشرين جامعةغيداءسلمانهاللعلي1705550

90.593طرطوس جامعةالهامعليمنيرالعابدين زين1706711

90.59دمشق جامعةنسرينشامومحمدراما1700986

90.586دمشق جامعةهالةشملة ابوعمادلجين1702129

90.586دمشق جامعةسوزانزنتوتعدنانهبه1702964

90.583حماة جامعةايمانالدريسنضالطارق1706145

90.58دمشق جامعةاكتماليوسفوديعحبيب1700744

90.58حماة جامعةلوتسسماقيهخالد محمدعلي محمد1706258

90.576دمشق جامعةكاميلياالحلبيياسر محمدكريم1702067

90.573طرطوس جامعةميرحمونعليسوسن1706774

90.57دمشق جامعةايمانسنبلدياب محمداديب1700254

90.563حلب جامعةصفاءزيتانيأنوربيان1703321

90.56طرطوس جامعةصفيهمحمدغريبميار1707144

90.543البعث جامعةرانيامسوحرياضمارال1704628

90.54دمشق جامعةتماضرمحمدرضوانافين1700316

90.54دمشق جامعةهناءشخاشيروديابخير محمد1702388

90.54دمشق جامعةفاطمهجواشهللا عبدمحمد1702433
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90.536البعث جامعةهدىغنومالسالم عبدآية1704066

90.536حلب جامعةخلودالقدورعدنانإليسار1703217

90.533دمشق جامعةنورابراهيميحيىاياد1700408

90.53حلب جامعةروعهخراطالدين صالحجميل احمد1703248

90.523دمشق جامعةحنانسريهماجدمحمد1702498

90.52البعث جامعةأحالمسعدنزيهغزل1704533

90.52دمشق جامعةهزارنجيب شيخمازنمحمد1702501

90.52البعث جامعةهيامهابطحسناالء1704099

90.513دمشق جامعةنسرينخنزادهمحمدأحمد1700023

90.5تشرين جامعةعبيرعبيدبشارايمان1705062

90.493البعث جامعةغانيهروميههانينسيم1704802

90.493تشرين جامعةهناءعسيكريهالدين سعدكرم1705602

90.49دمشق جامعةأروىحسنمحسنمحمود1702602

90.483طرطوس جامعةاسامهالياسبسامباسمه1706452

90.483تشرين جامعةلمىاحمدآصفاالء1705020

90.48دمشق جامعةحواالغني عبدنهاد احمدمحمود1702588

90.463دمشق جامعةهنيدهالقاضيسامر محمدسدره1701441

90.46دمشق جامعةالهامالبعينيوائلصبا1701577

90.453تشرين جامعةمهىالقاضيياسرعمار1705563

90.446تشرين جامعةلميسسلوملؤيمريم1705760

90.446طرطوس جامعةعفتالكبب حشاشنزارراما1706614

90.44طرطوس جامعةرضاطوفانسليمانابراهيم1706394

90.436دمشق جامعةناهدهصالحهالدين نجم محمديامن1703140

90.42حماة جامعةمسرهعجانراميحال1706039

90.416البعث جامعةليناظاظهالمعين عبدالدين شمس1707818

90.416حلب جامعةابتسامالدريسسليم محمدسنا1703549

90.406تشرين جامعةنسيبهادريسالخالق عبدمحمد1705712

90.403دمشق جامعةمنالالكيالعمارراما1700973

90.396طرطوس جامعةثناءاسمندرمحمدصبا1706802

90.393البعث جامعةالهامالشحودعيسىجلنار1704177

90.386طرطوس جامعةوجدانبوحمودالدين نورفرح1706952

90.383دمشق جامعةميادهاالحمدمرعيصدام1701579

90.373حلب جامعةإيمانرجبحساممحمد1703807

90.37دمشق جامعةرانياشنارحسامأحمد1700011

90.356دمشق جامعةندىالنون ذياحمدانس1700388

90.356دمشق جامعةلطفيهالجبانامين محمدبراء محمد1702344

90.35دمشق جامعةسميرهحامدهمحمدتقى1700632

90.35دمشق جامعةامينهالورديالحليم عبدروان1707458

90.336تشرين جامعةميالمعماررائديزن1705930

90.333طرطوس جامعةمرامالمقدمفوازأريج1706349

90.32دمشق جامعةزهورشعيريهرياضعبدالجليل1701700

90.31طرطوس جامعةعبيردعكورنضالريتا1706678

90.31دمشق جامعةغاليهعابدين ابراهيمسميرعمرو محمد1702468

90.31دمشق جامعةهدىالقواريطمحمودبشرى1700549

90.306دمشق جامعةهالهطهسعيد محمدصبحي محمد1702413

90.303تشرين جامعةمهىمحمدمجدرلى1706639

90.3دمشق جامعةنسرينالمنجدلؤيراما1700979

90.296دمشق جامعةوفاءمرشديوسففرح1701998

90.296حلب جامعةفلكالخطيبمحمدمعن1703935

90.293دمشق جامعةثرياعزامهيثمدانه1700876
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90.293تشرين جامعةدعدجديدوفيقجودي1705133

90.29حماة جامعةامنهزكارزياد محمدشهد1706132

90.286حلب جامعةسعادكوزل صاريمحمدمحمدوحيد1703907

90.283دمشق جامعةهيفامحمدبسامنبيل1702796

90.276دمشق جامعةسوسنعمايريالمنعم عبدمحمد1702434

90.27دمشق جامعةسهرهالخطيبمحمدابراهيم1700196

90.266دمشق جامعةسوسنالعيشاتمروانلمى1702141

90.266تشرين جامعةملكرجبقحطانآيه1704965

90.263دمشق جامعةنهاالهاديغسانيارا1703109

90.263حلب جامعةجمانهالمصريأمجدغيث1703690

90.256دمشق جامعةرناعلبينعيميوسف1703187

90.256دمشق جامعةسهيرنصيرمحمودشذا1701537

90.253البعث جامعةرودينهالحسنبسامتيماء1704166

90.25دمشق جامعةمريمبجورنبيلدينا1700937

90.243حماة جامعةمنورالمصولسعيدبالل محمد1706249

90.236دمشق جامعةنعمةعليخالدريعان1701278

90.236دمشق جامعةسميرهرمضانياسر محمدنبيل1702797

90.233حلب جامعةفاطمهزهره خالدناجيحسن1703388

90.22دمشق جامعةجمانهالسعديوسيمرامي1701009

90.216حلب جامعةعائشهالمرتضىفرجياسر1704018

90.213دمشق جامعةشكريهالشومريعمادضحى1701597

90.213دمشق جامعةايمانالنابلسيصفاالغني عبد1701676

90.21تشرين جامعةسهيلهيعقوبهيثممصطفى1705765

90.21دمشق جامعةريمالرفاعيسامر محمدالكريم عبد محمد1702432

90.21دمشق جامعةمريمكنعانسامرمنال1702709

90.206البعث جامعةسمرطهعليحسين1704202

90.203دمشق جامعةسمرحمصيعمرتسنيم1700613

90.2دمشق جامعةمجدالرفاعيخير محمدمرح1702632

90.196تشرين جامعةهدىحمودكمالرندة168967

90.196طرطوس جامعةمريمحسنكمالسنا1706762

90.196دمشق جامعةابتسامالشاهر الحسينمحمودتركي1700601

90.193حماة جامعةخديجةمحمد قرهسعيد محمدآية1705969

90.193دمشق جامعةلينابعاجوليدإلما1700074

90.183دمشق جامعةنورقنارهسليمصبحي محمد1702412

90.183دمشق جامعةنهلهداودنمردانيال1700881

90.183دمشق جامعةحنانالعليحسينكنانه1702076

90.18دمشق جامعةمجيدهاسماعيلمحمدحامد1706029

90.18تشرين جامعةرويدهفياضعليعمار1705558

90.176دمشق جامعةليناالمرجه بنيباسممحمد1702341

90.173البعث جامعةفاتنأحمداحمدمحمد1704665

90.173حماة جامعةسارهالموسىمحمدماهر1706237

90.173دمشق جامعةميسركريميدجميلعدنان محمد1702441

90.17حلب جامعةايتانبسوحسيناالن1703269

90.17دمشق جامعةشمسهالعليانعبودآمنه1707336

90.16دمشق جامعةرجاءالحلبيفهدرغد1701088

90.16تشرين جامعةمهاءمحمدنضالزينب1705375

90.156دمشق جامعةفاطمهالسايرمسلمصالح1707501

90.153تشرين جامعةفدوىزمزمرفعتطارق1705455

90.153تشرين جامعةمريمربيععدنانرغدان1706637

90.15دمشق جامعةياراالذيبيوسفمارسيل1702233
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90.15حلب جامعةاميمهالعبدهللا المصطومحمدلونا1703757

90.146طرطوس جامعةهياماالبراهيمعليلمياء1706995

90.146طرطوس جامعةريمالشيخسليمسامر1706747

90.14حلب جامعةسلوىالفحلطهبتول1703305

90.136حلب جامعةنجوىالحردان الجواد عبدمصطفىخديجة1703412

90.136حماة جامعةليناحورالقادر عبدمرح1706271

90.133حلب جامعةخديجةحكيممصطفىفاطمة1703709

90.133دمشق جامعةدانيةالسبيعيمعتصم محمودزكريا1701326

90.126دمشق جامعةايمانالبوشيعمرتسنيم1700612

90.12دمشق جامعةاملالغوطانيجهادباسل1700461

90.106دمشق جامعةرانياشنارحسامأنور1700110

90.1تشرين جامعةصبابنياتاكرمزين1705344

90.096حماة جامعةسوسنالصالحاحمدنور1706301

90.093حلب جامعةنظليالسلومماهرجمال1703349

90.086دمشق جامعةمنالالسروجيعصام محمدهيفاء1703052

90.083طرطوس جامعةسهامالسودهمحمدحال1706563

90.08دمشق جامعةرائدهالشالطياسريزن1703158

90.08حلب جامعةغصونالخويلدابراهيمآية1703224

90.076دمشق جامعةغيثاءالدقيهللا عبدتسنيم1700607

90.07تشرين جامعةداللسكيفجاللأمل1704932

90.07دمشق جامعةعبيرسويدرضوانقصي محمد1702486

90.063دمشق جامعةكوكبخير أبوخالدعمر1701839

90.046دمشق جامعةشذاالملقينزار محمدرهف1701202

90.046دمشق جامعةرنالولوعمادبشرى1700542

90.04تشرين جامعةاملاحمدمحمدابراهيم1704979

90.04دمشق جامعةامانيالضمادمرعياحمد1700245

90.04تشرين جامعةهندعبدالرحمنحسينهدى1707225

90.03دمشق جامعةسعادنسيمنبيلمريم1702672

90.03دمشق جامعةمطيعهالمجيد عبدنذيرهدى1702988

90.023تشرين جامعةلمياءطيبامحمدالدين زين1705345

90.023دمشق جامعةخلوداالزهرباهلل معتز احمدروان1701213

90.016تشرين جامعةمريممهناعيسىكنانه1705610

90.016تشرين جامعةعندليبالجنديصالحعلي1705529

90.003طرطوس جامعةرزانحسينحبيبرشا1706629

89.996دمشق جامعةسوسنابوحمدانبشيرقتيبه1702009

89.993دمشق جامعةمنتهىالياسغسانريتا1701271

89.986دمشق جامعةريماحسونجهادآيه1700145

89.986دمشق جامعةكوثرنصريمنصورعالء محمد1702449

89.986تشرين جامعةسميرهزعروراحمدريم1706682

89.976دمشق جامعةليناالمصريمازنأنور محمد1702312

89.976تشرين جامعةسحرزيتونحسينطه1705460

89.973دمشق جامعةغادةغازيجهادغيداء1701935

89.97البعث جامعةلينااالبرشموفقرغد1704307

89.97دمشق جامعةنسرينالمصريمنيربنان1700564

89.966حلب جامعةهاديهوزانمحمدعبدالخالق1703630

89.963حماة جامعةفاطمهالقصيرحسينايهم1706003

89.963حلب جامعةخولهصباغ خليلعبدالغنيمطيعه1703932

89.963حلب جامعةامينهالخللوالدين صالحفاطمه1703718

89.96طرطوس جامعةسهامسلمانأيمنإيناس1705973

89.96دمشق جامعةخديجهبجقمحمدمصطفى1702678
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89.96دمشق جامعةفلايرحسون ابوسليمريم1701296

89.953حماة جامعةلمياءالسيبانحسانمحمد1706252

89.943حماة جامعةهناءعشمهفراسباسل1706004

89.943دمشق جامعةمهىالمعصرانيفائقالياس محمد1702333

89.936طرطوس جامعةمنيرهحمودحسينبتول1706457

89.93دمشق جامعةسناءنصراحمدمنال1702707

89.93دمشق جامعةمنىعمر شيخعليمروى1702649

89.923حماة جامعةفالديابوملحميارا1706334

89.923تشرين جامعةشامةحميشوحسانهديل1705882

89.916دمشق جامعةمريمالفهادوليدعماد1701811

89.913حلب جامعةرهفالهاشميفراسمصطفى1703930

89.913حلب جامعةلبنىنيربانيوضاحيمان1704025

89.91دمشق جامعةهالهمنكشرياضعمران1701862

89.91تشرين جامعةسمرجابرايمنرقية1705281

89.91تشرين جامعةهالاسماعيلخالدناردين1705804

89.906دمشق جامعةرانياالصعبغياثمروه1702645

89.906دمشق جامعةثناءهللا عبدتحسيناسماء1700298

89.903حماة جامعةهيفاءدميرالرحمن عبدطارق1706143

89.9طرطوس جامعةبشرىابراهيمكاملماريمار1707012

89.9طرطوس جامعةخديجهعليعليلؤي1706973

89.896طرطوس جامعةسناءمحمدعبدالكريملما1707872

89.89حلب جامعةحسناءالباشمحمدنور1703984

89.89تشرين جامعةالهامنفيلهفياضجود1705130

89.883دمشق جامعةشعاعالدين سيفحامدشيماء1701561

89.876دمشق جامعةرشاهللا العبد العلياصفمحمد1702329

89.873حلب جامعةنعمهالجملمحمودمحمد1703870

89.863حلب جامعةجهانبكرعابدينميديا1703946

89.86تشرين جامعةصبامعراويبدر احمدشهد1705441

89.86طرطوس جامعةغيثاءمحمودالحميد عبدحيدر1706576

89.856دمشق جامعةفاتنحمادمحمودصبا1701573

89.856دمشق جامعةسليمىبوظومنصورحيدر محمد1702377

89.85طرطوس جامعةفيروزحسنمحمدزينه1706733

89.85دمشق جامعةزينبكبولحسينهيا1703031

89.846البعث جامعةمنالسلومنزارجبرا1704169

89.843تشرين جامعةنداءتجورسميرصبا1705446

89.843دمشق جامعةميسوننخالسمير محمدرنيم1701163

89.84حلب جامعةرانياالقدورمحمدهللا عبد1703625

89.836حلب جامعةاسماءآغااسعدمحمد1703799

89.833طرطوس جامعةرتيبهصفاعليحسن1706538

89.833حلب جامعةوصالمدراتيالقادر عبداحمد1703251

89.83دمشق جامعةآمنهعثمانشحادةجنان1700684

89.826دمشق جامعةمهاالمصفيتحسينالنا1702102

89.826دمشق جامعةروضهقدورحسانرهف1701189

89.826طرطوس جامعةأميمهغانمزهيرجود1706512

89.826البعث جامعةكوثرالمحمدجمالالرحيم عبد1704462

89.823دمشق جامعةنجاهبالنحساممازن1702254

89.82دمشق جامعةوفاءصعب ابوحسانمرح1702624

89.82دمشق جامعةرنادعمشتيسيررنيم1701144

89.813طرطوس جامعةغادهعباسبسيمعمار1706909

89.81حماة جامعةسوزانعمرهماهرحبيب1706032
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89.8دمشق جامعةصفاءمنذرصالحمهند1702730

89.8حلب جامعةعبيرسماقفراسراما1708381

89.796دمشق جامعةمنالقوره ابورشيدساره1701384

89.796دمشق جامعةفلايرحسينخالدوليد1703095

89.79حماة جامعةنسرينخوريبسامسامر1706106

89.79البعث جامعةهندفرجطاهراريج1704089

89.786دمشق جامعةسمرهنديهعمر محمداحسان1700202

89.786البعث جامعةفيحاءطاهرعليروان1704332

89.786حلب جامعةهيفاءالجاسمزكريامحمد1703825

89.78دمشق جامعةجواهرالداودجورجطوني1701619

89.776البعث جامعةفيروزدله ابووفيقمحمد1704715

89.77تشرين جامعةنادرهمياظافرشذا1705434

89.75دمشق جامعةعواطفالسمورمحمداحمد1700234

89.746حماة جامعةايمانالقريعخالدمحمد1706254

89.746دمشق جامعةاملالجمالربيع محمدغنى1701917

89.743دمشق جامعةنهوندحقوقخالدسعاد1701449

89.743دمشق جامعةبيروزهعمرفائقأماني1700083

89.743تشرين جامعةريمامحفوضمحفوضشفيق1705436

89.736حلب جامعةخنساءحبوالدين عمادغنى1703687

89.736دمشق جامعةعائدهتركيهجمال محمدياسمين1703133

89.726دمشق جامعةانعامهللا العبدمحمدنور1702894

89.72البعث جامعةليناشماسغسانابراهيم1704080

89.706حلب جامعةعائشهموفق حجارعمادعبدالقادر1703634

89.706تشرين جامعةلينداعيسىأمينمايا1705664

89.703دمشق جامعةمنالمهراتمحمدسامروائل محمد1702559

89.703دمشق جامعةايمانقطانهاني محمدالدين عماد1701809

89.7حلب جامعةجنانالنعسانمحمدهشامسالم1707928

89.7حلب جامعةنايلهبيضاالفريدانطوان1703282

89.7طرطوس جامعةسحرأحمدآصفسارة1706737

89.696دمشق جامعةاملحمودعليرند1706648

89.693دمشق جامعةحياتابوصالحتوفيقفادي1701940

89.686دمشق جامعةسميرهالعامرمازنساره1701399

89.686دمشق جامعةفتونالشعاربسامفادي1701939

89.683حلب جامعةرابحةشوا سليلوزكوان محمدصفوان محمد1703834

89.676دمشق جامعةغادهاللواحمحمدايمان1700432

89.676دمشق جامعةسميهعلوشاحمداسماعيل1700310

89.673دمشق جامعةخديجهشياحايمنبالل1700556

89.673حماة جامعةوضحهالعطرالرزاق عبدبتول1706007

89.673دمشق جامعةرناحبشابراهيمخليل1700861

89.666تشرين جامعةمجدينعسافعبيرآيه1704959

89.666طرطوس جامعةانعاميونسسلمانآيه1706378

89.666تشرين جامعةمهاءصالحرائدنوار1705825

89.663دمشق جامعةبشرىالقاسمجاسملبانه1702115

89.663حلب جامعةايمانشننهشام محمدعابد محمد1703841

89.653دمشق جامعةريمالسعديحساموسام1703067

89.653دمشق جامعةعبيرسليمانأحمدنور1702845

89.65حلب جامعةعائشهشهابنهادحال1703400

89.65دمشق جامعةبتولنظامعليلينه1702220

89.636حماة جامعةغيثهجبرفراسرامي1706069

89.633دمشق جامعةرشاالموصلليفهداحمد1700230
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89.63دمشق جامعةاعتدالالغزاليمحمدشهد1701554

89.616دمشق جامعةميساءالصغيرباللمالك1702262

89.613البعث جامعةنهالبورمافسعاديعمر1704522

89.613دمشق جامعةحياةبرتاويأحمدمحمد1702308

89.606حلب جامعةمنىسويدعبدالقادرفائزه1703693

89.603حلب جامعةهناديجبربيععطيه1703650

89.6طرطوس جامعةسهىمصطفىمعناحمد1706412

89.6حلب جامعةدرهالبايفهدالقادر عبد1708503

89.596طرطوس جامعةفدوىاالحمدمحسنآية1706369

89.596حلب جامعةنجوىالمشرفعبدالناصرعصام1703649

89.596دمشق جامعةسوسنغاوجيمحمدالنا1702108

89.593طرطوس جامعةفدوىهاللسامرمرام1707096

89.59دمشق جامعةدمياناسقورحسنمحمد1707047

89.59دمشق جامعةخالديهالمحمودمحمدالدين بهاء1700565

89.576تشرين جامعةالهامربيبسهيلخضر1705215

89.57تشرين جامعةفاطمةأصفريالدين صالحأديب محمد1705684

89.57تشرين جامعةهيامبدوراحمدنغم1705816

89.566دمشق جامعةفاتنطهعصاممهند1702731

89.566دمشق جامعةروعهالصفديشاهريحيى محمد1702565

89.563حماة جامعةأسمهانبريمحمدعلي1706173

89.56حلب جامعةفاطمهكاتبيحمزه محمدشهد1703579

89.556طرطوس جامعةوصالحسينمعيننور1707201

89.55دمشق جامعةاسيهالحجيخالدريمه1701317

89.543دمشق جامعةمقبولهعثمانمحمداحمد1700235

89.543دمشق جامعةوفاءعرابي الحمويهاشمرامي1701008

89.54تشرين جامعةسوسنالداليثائرالكميت1705040

89.54دمشق جامعةسناءموسىعليمحمد1702456

89.536تشرين جامعةحنانحمودوفيقزويا1705341

89.533دمشق جامعةبركهخلفعليجلنار1700672

89.533دمشق جامعةعائدهالفحلزيادوعد1703078

89.53دمشق جامعةفلايرحمداناسامههمام1703016

89.526تشرين جامعةنجوىاأليوبيخالدعادل1705463

89.523طرطوس جامعةكلينداعليمحمدعلي1706890

89.516دمشق جامعةندىشلبيعماريزن محمد1702566

89.51دمشق جامعةرنابلديالياسربا1701019

89.503دمشق جامعةنارينحميدمروانتالة1700593

89.5دمشق جامعةرفاهشهله ابوفائدفرح1701992

89.496دمشق جامعةرزاناللبابيديخالدتالة1700592

89.493البعث جامعةأميمهأسعدزهيرمريم1704743

89.493تشرين جامعةأميرهكاملهحساننديم1707168

89.49حلب جامعةأمنالعليصالحبشار1703312

89.483دمشق جامعةعبيرالبساتنه شيخخير محمدكريم1702066

89.48دمشق جامعةأميرهشالشصالحفادي1701945

89.476دمشق جامعةرمزيهصالحموسىنادين1702779

89.47تشرين جامعةراويهبيرقداراحمدريان1705315

89.466حلب جامعةزهرةاسماعيلمطيعسكينه1703534

89.466حلب جامعةسلطانهاسماعيلمحمودفاطمة1703707

89.463حلب جامعةحنانالسيداحمدأمجد1707942

89.46حلب جامعةحسنيهعبدالوهابيوسفمجد1703786

89.46حلب جامعةراضيهننهزاهر محمدروان1703485
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89.46البعث جامعةهاللعثمان شيخمجاهد محمدسيما1704417

89.453دمشق جامعةايمانالنحالويسعيد محمدراما1700985

89.453طرطوس جامعةعهدخضرعليرند1706649

89.45تشرين جامعةليلىالريمكمالكرم1707866

89.443حماة جامعةوفاءسلطانياسرنجوى1706295

89.443البعث جامعةزهورصالحصالحروان1704331

89.426دمشق جامعةمهاحسين حاججميلاللطيف عبد1701680

89.426البعث جامعةمنالطرابلسيالحسيب عبدشذا1704422

89.42حلب جامعةهالةنعسانقاسم محمدرزان1703458

89.416دمشق جامعةعليااحمد السيداحمدالرحمن عبد1701652

89.41دمشق جامعةنسرينكوكشايمنالدين نور محمد1702545

89.403دمشق جامعةريماقسامفؤادياسمين1703131

89.403تشرين جامعةفداءديوبحساماليسار1705049

89.403دمشق جامعةسلمهيوسفالعزيز عبدآالء1700063

89.396دمشق جامعةمريمالجناديقاسمالدين نور1702853

89.396البعث جامعةديماالنقريحسينمقداد1704759

89.396حلب جامعةوفاءعلي حاجعدناننور1703982

89.39دمشق جامعةعبيرسلوممحمدشذى1707998

89.383طرطوس جامعةازدهاراالبراهيمحسنسوزان1706770

89.38طرطوس جامعةفتاةيونسعلييوسف1707312

89.373طرطوس جامعةربابطعمهساطعوائل1707269

89.37طرطوس جامعةالهاممصطفىناصرمحمد1707073

89.37دمشق جامعةصالحةشريفمحمدرهف1701199

89.366طرطوس جامعةسعادطعمهكمالحسين1706553

89.366طرطوس جامعةوسامهاحمدعليتيماء1706484

89.366البعث جامعةضحوكحالقزيادايلي1704120

89.36حلب جامعةآمالصغيرنظميراما1703450

89.353البعث جامعةمريمالنعنعجورجنور1704819

89.353دمشق جامعةختامالزعبياسامهرقيه1701119

89.35طرطوس جامعةاميمهايوبالدين عماديارا1707280

89.346حلب جامعةلبانهالشبمحمدلورنسنور1703985

89.346دمشق جامعةعبيرصالحنزارجعفر محمد1702358

89.346حماة جامعةرزانحسن الشيخمحمودنجاة1706294

89.346تشرين جامعةردينهالعجيجودتجويل1705150

89.343طرطوس جامعةاحالماحمدالدين محيماهر1707014

89.34دمشق جامعةريعانكليبسالمزينب1701340

89.34طرطوس جامعةنائفهمحمدعبدالكريمأبي1706341

89.34دمشق جامعةميسونيوسفبدرأسماء1700039

89.336حماة جامعةجالءالدرباسنايفعبدالملك1706160

89.333دمشق جامعةصفاالدرويشجمالساريه محمد1702401

89.326تشرين جامعةلينابلديهمنيرهديل1705891

89.326حماة جامعةندىالكبريتيزياد محمداحمد1705990

89.316حماة جامعةمهاالمعصرانيأيمنرضا1706074

89.306دمشق جامعةملكالحموياحمدروضه1701244

89.306دمشق جامعةسرابغرهمازنماهر محمد1702504

89.306دمشق جامعةغزاالالمصطفىمصطفىبتول1700496

89.293دمشق جامعةامارهبدرانمحمدتنسيم1700641

89.29حماة جامعةرفاهالشوافامجدألما1705958

89.29دمشق جامعةسميهالقاويزهير محمدسدره1701440

89.283دمشق جامعةخديجهالعالنعالنايه1700449
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89.283طرطوس جامعةمنىعرابيسلمانعلي1706857

89.276دمشق جامعةحياةالنابلسيعمرشيماء1701563

89.276دمشق جامعةودادالرفاعينضاليزن1703157

89.273تشرين جامعةفاطمهعلي قرهحسينعبدالعزيز1705485

89.273دمشق جامعةلينابدرانزاهربدران1700506

89.27حلب جامعةميساءالبيطارجمال محمدأحمد1703202

89.263دمشق جامعةريماصالح ابوخالدميالد1702769

89.26دمشق جامعةلينازيدانمحمودمناف1702706

89.26تشرين جامعةفاتنمؤيدجمالسعيد محمد1705701

89.26دمشق جامعةنوالهايلةممدوحالهام1700339

89.256دمشق جامعةأروىسودانيوسفرؤى1700954

89.253دمشق جامعةرندهالحورانيعادلامجد1700359

89.253دمشق جامعةصلحيهحمياحمدشيخي1701557

89.25طرطوس جامعةفلايرالحاجكاملمايا1707021

89.246دمشق جامعةمهانصريعلي محمدمحمد1702515

89.246دمشق جامعةوفاءكردياحمدنور1702848

89.243حلب جامعةريمالحافظمحمدالقادر عبد1703618

89.243دمشق جامعةنادياأمين حسينيوسففينوس1702008

89.24دمشق جامعةبديعهعيد ابووائلمحمد1702558

89.236البعث جامعةفلايرجموعاسعدخضر1704239

89.23طرطوس جامعةودادسعاداتحبيباريج1706414

89.226دمشق جامعةوسمهالعبد ابوزكياياد1700406

89.223حماة جامعةناجهالقروانيالمنعم عبدريما1706094

89.223حماة جامعةهزارالشماليعزاميمنه1706337

89.223طرطوس جامعةهدىطجميهمصطفىمحمد1707071

89.223دمشق جامعةوفاءالقطانسمير محمدغيث1701930

89.223دمشق جامعةهدىعيدوسامعمر1701858

89.22حلب جامعةهدىطالعمطيع محمدزينة1703507

89.213البعث جامعةابتسامجرجسعطيهماريا1704636

89.213حماة جامعةثناءزينهايادهال1706321

89.21طرطوس جامعةنجوىعيسىحسنسناء1706764

89.21دمشق جامعةروبهخطابياسرمحمد1702564

89.21البعث جامعةنجاحصفربسامفادي1704546

89.21حلب جامعةانسامسيدعيسىحسنهيا1704005

89.2دمشق جامعةرحمةجزارعمرمحمود1702596

89.2دمشق جامعةفطيمالمحمودالمنعم عبدمحمد1708451

89.2تشرين جامعةديماعلييوسفجعفرجوسف1705119

89.2حلب جامعةنضالدملخيعدنانصبا1708390

89.196دمشق جامعةكوثريوسفمحمودتسنيم1700618

89.186حلب جامعةنهلةسالمجوزيفسامي1703516

89.186تشرين جامعةسناءصبيحهيوسفاحمد1705004

89.183دمشق جامعةخلودعمر علييوسفدعاء1700907

89.183دمشق جامعةايماناعقيلموسىنور1702910

89.183طرطوس جامعةغنوهمعوضانطانيوسسامي1706749

89.173البعث جامعةغيداءعلينبيليوشع1704906

89.17دمشق جامعةالفتتقيرضوانالنا1702103

89.17حلب جامعةفاطمهبناحسانالزهراء فاطمه1703713

89.17حلب جامعةنادرهجابيالوهاب عبدروان1703484

89.163طرطوس جامعةياسمينالمصريفاديياسمين1707288

89.16تشرين جامعةسوسنحبيبغياثميس1705799
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89.153البعث جامعةنهادبيطارمالكلور1704602

89.15تشرين جامعةهاالشاهينابيأوس1704936

89.15دمشق جامعةمنالالحلوفواز محمدضحى1701598

89.146دمشق جامعةردينهالمغربينصارهبه1702979

89.143دمشق جامعةسوسنالعظم الفردوسمجدأحمد1700020

89.14حماة جامعةحسناءالدين قمرالرحمن عبدتيمه1706021

89.136دمشق جامعةسلوىالبوشخالدسدره1701438

89.13دمشق جامعةريمحامدعمرتميم1700639

89.13دمشق جامعةماجدهعبودغسانشام1707743

89.12حلب جامعةدونهخيري كلهمحمدفوزي1703725

89.12دمشق جامعةحسناءالنقشبنديأنسآالء1700053

89.116البعث جامعةجميلهمندوالمعين عبدالمالك عبد1704467

89.113طرطوس جامعةنهادالظماطيعاطفعلي1706865

89.113دمشق جامعةسلمىالنشواتيمحمدمطاعمحمد1702520

89.11طرطوس جامعةهيامالمدنيراويسماح1706759

89.106البعث جامعةلماالخليليابراهيمرغد1704299

89.1دمشق جامعةعبيرالمرعيعثمانلجين1708510

89.096دمشق جامعةسناءالدين نصرمروانسلمى1701483

89.093دمشق جامعةثرياقجوسعيدبيار1700566

89.093طرطوس جامعةرناحبوسنزيهخضر1706591

89.093دمشق جامعةلينداجعفرحكمتهمسة1703018

89.076دمشق جامعةاراكسيابيت قرهزافيناليس1707748

89.073حلب جامعةاتحادالدين نورالدين سيفلمى1707878

89.07دمشق جامعةهندحريريغسانشعبان168987

89.066طرطوس جامعةهدىمحمدمعينهديل1707241

89.063دمشق جامعةهيفاءحسنجمالاسماء1700300

89.06تشرين جامعةحنانعيدالرزاق عبدعدنان1705491

89.05حلب جامعةغادهديابسعد محمدمحمد1703868

89.046البعث جامعةشذاالموصليمختارماجد1704625

89.046طرطوس جامعةمنيرهالسكافممدوحجلنار1706499

89.043دمشق جامعةنوالمصطوجمالستير1701436

89.04تشرين جامعةكريمةقجيبشير اسماعيلسنان1705419

89.04دمشق جامعةفاطمهالفقيررضوانمحمود1702591

89.036تشرين جامعةهيفاءزيدانأيمنإيمان1706373

89.033حلب جامعةامينهالحجازيمصطفىهدى1703999

89.03تشرين جامعةسهامعلينضالحسين1706556

89.026حماة جامعةسالمسيدعامر محمدامين محمد1706247

89.023تشرين جامعةلينامحفوضعماداحمد1704992

89.023حماة جامعةديانازيدانقاسممحمد1706259

89.02حماة جامعةطلهالوتارمصعبهللا عبد1706157

89.02حلب جامعةسوسنالشطيحيباسلاميره1703276

89.016حلب جامعةفاطمهالمحمدموسىمحمود1703918

89.01حلب جامعةفتونالشغوريطريفنهلى1703972

89.01دمشق جامعةغروبهللا عبد ابوخالدرهف1701192

89.006دمشق جامعةدارينالعال عبدياسرفادي1701948

89.006تشرين جامعةتغريدشحادهمسعودنرمين1705814

89.006حلب جامعةفضيلةانطاكليفاضل محمدقمر1703732

89.006دمشق جامعةنجودنوفلسميحسوزان1701516

89.003البعث جامعةنجالهللا العبدعليمايا1707820

89حلب جامعةخديجةاوبريمحمدمحمود1708369

175/25






التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2018-2017 الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة

الفرز معّدلالدوام جامعةاألم اسمالكنيةاألب اسماالسماالمتحاني الرقم

89دمشق جامعةرناعربينيجورجكارين1702044

88.996البعث جامعةامينهسلطاناكرمنسمه1704801

88.993حلب جامعةشعاعخربوطليمحمدمأمونماهينار1703778

88.986دمشق جامعةمنىعليهشاميارا1703120

88.986دمشق جامعةجوزفيندافيديعقوبميريام1702756

88.983دمشق جامعةاعتدالالسقرمحمدديبمحمد1702519

88.983دمشق جامعةسميرهرزقغياثهبه1702969

88.976طرطوس جامعةلبنىحسنعصامصبا1706798

88.976دمشق جامعةثمرعفانعبدالحكيمخلود1700857

88.97دمشق جامعةمنالزرقاوياسامهساره1701372

88.966دمشق جامعةنداالسيدحسنمحمدعليعبدالكريم168999

88.966طرطوس جامعةانطوانيتعريضهنزيهاللـه رزق1706627

88.96دمشق جامعةليناعسلي ابورياضميشيل1702768

88.956طرطوس جامعةهناءرقمانيمحمودحسن1706547

88.956البعث جامعةسهىمنصورالدين جمالفرح1704558

88.943تشرين جامعةمنيرهعيسىعلياحمد1704991

88.943دمشق جامعةرغدهمثلجنزارأيهم1700185

88.943دمشق جامعةفاطمهاحمد الشيخمباركعمر1706180

88.943تشرين جامعةلميسيونسفراسسميا1705415

88.933دمشق جامعةفلايرعدوانطالبنور1702881

88.92دمشق جامعةوفاءالزهوريفطيننبراس1702794

88.92دمشق جامعةميادهالحسينيصفوانآيه1700152

88.916دمشق جامعةايمانالضويحي الحامدباهلل الواثقوجل1703064

88.916تشرين جامعةفاتنديبمروانغسان1705572

88.903دمشق جامعةسلطانهالباشا داودالدين بهاءاسامة1700263

88.9حلب جامعةنظميهبجورشيدالليث1703270

88.9دمشق جامعةمرفتزوكارعمادشام1708488

88.896دمشق جامعةايمانبقلةسامر محمدالرؤوف عبد1701649

88.896البعث جامعةجميلهسلهبالدين نجممحمود1704727

88.896دمشق جامعةفلايركبولسليمانلجين1702127

88.893دمشق جامعةايمانالطباعطريف محمدطارق محمد1702420

88.89حلب جامعةريتاجنادريعبدهللاحال1703395

88.89دمشق جامعةصفاءكديميماهر محمدمهاب1702727

88.89حلب جامعةغنىايشوعجورجلين1707926

88.886تشرين جامعةريماحسنخليلابراهيم1704972

88.886حلب جامعةنديمهالمواسعبدالرزاقسميحة1706117

88.886دمشق جامعةايمانالصبيحعمادمحمد1702458

88.88طرطوس جامعةعبيرالدين حساممعتزالعابدين زين1706709

88.88حلب جامعةرشادباسمصطفىبكري1703318

88.88دمشق جامعةغادهخيتيحسن محمدجونه1700726

88.876دمشق جامعةجليلهمعمرزيادمجد1702289

88.876حلب جامعةخولهالصباغ خليلعبدالغنيسنا1703546

88.876دمشق جامعةذكاءحسن السيدسعيد محمدالزهراء فاطمه1701959

88.873البعث جامعةمهابركاتمرهف محمدمهند1704775

88.87البعث جامعةميسونالحساميفارس محمدعال1704482

88.87دمشق جامعةروالحلباويسامرالرا1702091

88.866حماة جامعةبثينهاالحمدمحمدسلمى1706110

88.866دمشق جامعةاليزابيتكوزيان قرهكرابيتماري1702239

88.866دمشق جامعةمنىفويتيحسانيارا1703104

88.86دمشق جامعةأملقصيصاللطيف عبدأنس1700105
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88.856البعث جامعةرقيهالموسىأسامهالوارث عبد1704471

88.856دمشق جامعةفرحهخزمهعليهبه1702966

88.853البعث جامعةرحابعباسعلياوس1704117

88.85حماة جامعةفاطمهالعمر الخليلرفيقماهر1706235

88.843دمشق جامعةباسمهالمرجه بنيزهير محمددياال1700917

88.843تشرين جامعةميساءهلوالواحد عبدفراس1705593

88.843دمشق جامعةسعاديوسفعدنانوسيم1703074

88.84تشرين جامعةسناءمعالرضوانسماره1705413

88.836حماة جامعةاسماءالميزنازيالكريم عبدمروه1706275

88.836البعث جامعةتغريدالدرويشسامييوسف1704903

88.833طرطوس جامعةاملمحمدغانمجلنار1706497

88.826دمشق جامعةمنىحنفيمحمدمؤيد1702228

88.823حماة جامعةايمانعبيدعباسسناء1706122

88.823دمشق جامعةاملالقاضينزيهساره1701409

88.823طرطوس جامعةليلىمحمودهانيعلي1706899

88.823دمشق جامعةسعادجنيداحميدمحمد1702326

88.823دمشق جامعةفلايركاملهسميرالرا1702094

88.82طرطوس جامعةعبيربدورباسممايا1707015

88.82طرطوس جامعةسناءرسالنشعبانصبا1706797

88.816دمشق جامعةغصينةالبوديمحمدأريج1700037

88.816دمشق جامعةحنانالبعينيموفقاكثم1700317

88.813تشرين جامعةسلوهميهوبعليعدي1707868

88.813حلب جامعةغيثاءباباخالدفرح1703721

88.806دمشق جامعةهناديخليل شيخياسينتبارك1700600

88.8دمشق جامعةالهامالشحادهخالدفادي1701941

88.8حلب جامعةنعمتكلزيهالرحمن عبدآية1703226

88.796حماة جامعةنجوىالحلبيهموفقهديل1706318

88.793تشرين جامعةعايدهرمضانطاللندى1705810

88.79دمشق جامعةلوريسصويلحنزارنور1702913

88.786دمشق جامعةساميهاالطرشوليدخالد1700847

88.783طرطوس جامعةاعتدالكتوبمنذراحمد1706413

88.78دمشق جامعةناديهدعبولعماد محمدنوران1702924

88.78تشرين جامعةنجوداسدرعدزينه1705378

88.776تشرين جامعةهيامشحادهعدنانجعفر1705112

88.776دمشق جامعةايمانحميددرويشباسل1700463

88.77حماة جامعةفاديهصبح شيخعزامأغيد1705955

88.76طرطوس جامعةانعامسليماننادرصبا1706805

88.756البعث جامعةشهيمهالعبدوتوفيقجيالن1704190

88.753دمشق جامعةشادنربوعأحمدعال1701743

88.733تشرين جامعةوفيقهرجبيوسفنسرين1705815

88.73حلب جامعةخديجةالطاهرمجاهدفرح1703722

88.73طرطوس جامعةسعادوسوفاديبسوسن1706773

88.726دمشق جامعةمنالخطابالغني عبدساره1701391

88.72تشرين جامعةهنداسماعيلمحمديوسف1705942

88.72البعث جامعةرأفتالحلبيهتمام محمدهال1704860

88.716تشرين جامعةربىالعباسيسعدإياد1704940

88.706دمشق جامعةسماهرالبريقاسماحمد1700232

88.706دمشق جامعةهدىعجاجعليتسنيم1700610

88.703دمشق جامعةسميرهدقماقمحمدأحمد1700024

88.7حلب جامعةأمتثالمصطفىأحمدخديجة1703410
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88.696دمشق جامعةصباحالساعورنادركوثر1702084

88.696حماة جامعةريمعطريحمزةنور محمد1706264

88.693دمشق جامعةمنالصالحالدين صالحسالم1701471

88.683تشرين جامعةغيثاءفرحانترانيكبيير1705091

88.683دمشق جامعةحبسهعسافشامانفادي1701944

88.68دمشق جامعةرانياعيدسميرالرا1702093

88.68تشرين جامعةأمليوسفحسينأحمد1706343

88.676تشرين جامعةغادهحسنسامرريم1705323

88.676البعث جامعةدانارضوانهدايه محمدهيا1704868

88.673دمشق جامعةخيريةزينمحمدروان1701229

88.673تشرين جامعةرانيهحسنحسنتوفيق محمد1705694

88.673تشرين جامعةرويدهمحشيهالكريم عبدالهدى نور1705832

88.67دمشق جامعةمنىعرابيبشار محمدرغد1701094

88.663دمشق جامعةصالحهالصالل منفيعليعمر1701847

88.66دمشق جامعةسميرهالخيميفاروقنور1702889

88.66حماة جامعةهمسهدومطماهرعزيز1706163

88.656حلب جامعةعواطفالجعابيحميدهال1704002

88.65البعث جامعةاتحادخضرحسنحسين1704201

88.65دمشق جامعةفاطمهتركمانرضوانالرحمن عبد1701659

88.65دمشق جامعةهناديالحفارإياد محمددينا1707750

88.64حلب جامعةسميهعلي حجمحمدخديجة1703411

88.636دمشق جامعةاميرهالمصريمصطفىثريا1700659

88.633حلب جامعةضحىالسيدعمرايمان1703291

88.633دمشق جامعةغادهسليقبشارلمى1702136

88.63حلب جامعةوفاءلبابيديفاديأحمد1703197

88.626دمشق جامعةعائشهنجيبالدين محيمريم1702671

88.626دمشق جامعةنسرينجعمورياسرعمار1707995

88.62دمشق جامعةمهاياغيهيثمعماد1701810

88.62دمشق جامعةنوالالحاجيالمعين عبدمروان1702641

88.616البعث جامعةابتسامشلهوبمنيفمضر1704755

88.61حلب جامعةمنىاكتعخليلالفتاح عبد1703617

88.61البعث جامعةمنالالحورانيناصررشاد1704295

88.603البعث جامعةسفيرةالخضورفرزاتصالح1704438

88.603دمشق جامعةنظميهكاتبهمرعيعيسى1701872

88.603دمشق جامعةرواللطفينبيلبيير1700590

88.603دمشق جامعةامينهالحمدانعطاهللاجمال1700675

88.6حلب جامعةاميرهسانونبيلشنتال1703572

88.6دمشق جامعةحنانليالسليمزهره1701331

88.6دمشق جامعةلينهالصمصاممصطفىشيرين1708556

88.6دمشق جامعةمرحراعيسعيدهاشم محمد1702552

88.6البعث جامعةرندهغليونطالل محمدالحفيظ عبد1704455

88.6دمشق جامعةرندعيسىالمعتزأحمد1708003

88.596حلب جامعةابتهاجنجارصفوانفاطمة1703703

88.596طرطوس جامعةختامصطوفمحمديارا1707282

88.596دمشق جامعةقمرخرفانخير محمدرؤى1700950

88.59دمشق جامعةسحرفضولخريستوجان1700662

88.586حلب جامعةرفيفدباغعمرالدين عز1703647

88.583دمشق جامعةفطومحيدرعبدهللاهيال1703053

88.58دمشق جامعةنورهاألبرصعمربراءه1700517

88.573البعث جامعةنورعلوانمجتبى محمدرياض1704341
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88.573دمشق جامعةوئاماليحيىاحمدميس1707726

88.57تشرين جامعةمهاحيدرمحمدليال1705638

88.566حلب جامعةهدىشمويوسفعبدهللا1703642

88.553دمشق جامعةهالهمحمودأديبميس1702757

88.55حلب جامعةنشوةأوبريبشارسنا1703544

88.546حلب جامعةاستيرحبشمصطفىاية1703285

88.546حلب جامعةحميدةالنعسانالرحمن عبدمهند1703944

88.543حلب جامعةسمرفوطي درويشمحمدشهد1703580

88.54حماة جامعةوصالاليوسفأحمدمحمد1706246

88.54تشرين جامعةفتاتالضرفالرحمن عبدالحسن1705027

88.536طرطوس جامعةاحالمابراهيممحمودعلي1706892

88.533دمشق جامعةسناءقريشيايمنالنا1702101

88.533تشرين جامعةسوسنشيبانعليهللا عبد1705480

88.533دمشق جامعةا منهمؤذنخير محمدبسام1700524

88.53دمشق جامعةنهادادريسمنيرخالد1700843

88.53دمشق جامعةجميلةكسيريسهيلبشار1700530

88.53طرطوس جامعةمرغريتسمرجيجوزيفيزيك1707305

88.53تشرين جامعةسعدهاحمدباللحنان1705188

88.526تشرين جامعةميساءكماليعاصمحسن1700757

88.52طرطوس جامعةسلوىهللا عبدالدين زينهزار1707245

88.513دمشق جامعةرويدةقطيشعدنانايمان1700429

88.51طرطوس جامعةوعدحسينأديبريم1706681

88.506حماة جامعةنادياضوامعروفأشرف1705953

88.5دمشق جامعةسونياكحاليوسفجويل1700733

88.5دمشق جامعةكسومهقاسمسليماناحمد1700218

88.5دمشق جامعةصباحالهزاعخالدآيه1700149

88.496دمشق جامعةوردهسليمانحوراناسماء1700301

88.493دمشق جامعةزبيدهدلبيقرشيد محمدعمار1701825

88.49دمشق جامعةوضحهالشحاذةمحمدهبة1707708

88.48طرطوس جامعةسهاممصطفىمفيدياسمين1707289

88.48طرطوس جامعةندىحسنمخلصيوسف1707315

88.476تشرين جامعةسمائرضوايونسبشرى1706473

88.476دمشق جامعةنجاحالسعديهوحيدايالف1700417

88.473حلب جامعةغفرانحمامهأحمدلؤى1703744

88.473البعث جامعةعبيرزين شيختامرراما1704278

88.47دمشق جامعةبثينهشاكرابراهيمآالء1700054

88.466تشرين جامعةمهاجلعودطارقنور1705842

88.46البعث جامعةعائشهاسماعيلعبدالغفارأماني1704052

88.456طرطوس جامعةاقدسسليمانسهيلمحمد1707052

88.45دمشق جامعةرشاالقطينيالقادر عبد احمدشذى1701539

88.45حلب جامعةهزاركرديمحمدعمار1703665

88.446دمشق جامعةانتصارسرحيلعادلميار1702743

88.443دمشق جامعةلبنىميهوبعليربا1701022

88.44دمشق جامعةفايزهقاسمسليمانآيات1700116

88.43البعث جامعةانعامجرجسانورميشيل1704787

88.43دمشق جامعةرغداءديوبمدينعلي1701797

88.426تشرين جامعةليلىالمجيرسهعمادعبدالرحمن1705483

88.423تشرين جامعةسهيرمبيضمحمدعدنان1705493

88.416طرطوس جامعةعبيرعيسىعبدالوهابعلي1706871

88.413حلب جامعةريمعاصيسامرحال1703393
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88.413البعث جامعةنهالعيسىياسرعيسى1704528

88.41دمشق جامعةروالناعورهالدين محينور1702905

88.41دمشق جامعةجيهانمحمداسعدسلمانزانا1701320

88.41دمشق جامعةهانيالي يانيهماهر محمدإيمان1700132

88.41طرطوس جامعةهياممصطفىحسنيانا1707296

88.403دمشق جامعةمهىالجرمقانيعمادكنان1702073

88.4حلب جامعةفاطمةقزةمحمدمزنه1703929

88.4دمشق جامعةبشرىاسماعيلاديبحسن1700756

88.4تشرين جامعةسهيالخليلرزقداليا1706596

88.396البعث جامعةمريمرحالمحمدباقرراما168944

88.393دمشق جامعةجيهانالمطلقياسرعمار1701830

88.386طرطوس جامعةانعامغانميوسفمحمد1707081

88.386دمشق جامعةمريمخليلعبدهزاهر محمد1702399

88.386دمشق جامعةميساءشماعبسام محمدغيد1701932

88.383دمشق جامعةنعماتاالنكليزيايمنتاج محمد1702357

88.38حلب جامعةفاطمهجموصبريمحمد1703833

88.38دمشق جامعةايمانالسنيحنبيلامل1700370

88.373تشرين جامعةعواطفغفرمحمودعلي1705544

88.373دمشق جامعةاميرهالمغربيناهد محمدديمه1700931

88.37دمشق جامعةساميهاللحاممحمودنور1702902

88.37دمشق جامعةداللمطعونعادلنوره1702930

88.366دمشق جامعةلناالصايغوسيمبيير1700591

88.363طرطوس جامعةآدالاحمدوجيهرند1706650

88.363حماة جامعةمنىالهزاعاحمدحسان1706034

88.356دمشق جامعةخلودالشمعهوسيمطارق1701615

88.353دمشق جامعةسمرالعباسيرمضانمحمد1707597

88.34دمشق جامعةحبيبهالضبعاسامه احمدالتقى زين1701335

88.336دمشق جامعةنغمالحسينعايدميس1702759

88.336حماة جامعةمنىالصليبرياضأيهم1705980

88.336دمشق جامعةربافخر ابوسميرهمسه1703020

88.33دمشق جامعةمريمالعضمكاملبيان1700576

88.326حلب جامعةغادةاالبرشعمرمحمد1703858

88.323حماة جامعةملكالصالحعبدالكريمبيان1706016

88.323حلب جامعةحسناءنعالأيمن محمدفاطمه1707925

88.316دمشق جامعةأميرهبيرمقتيبهنسيبه1702828

88.313دمشق جامعةروز ماريالفرنانحناهزار1703009

88.313دمشق جامعةرجاءالخطيبوائلياسمين1703135

88.313تشرين جامعةختامديب عليمهندتيما1705100

88.313طرطوس جامعةهندنصرسلمانبالل1707987

88.31تشرين جامعةرهيفالمحمدحسنرنا1705282

88.306تشرين جامعةحسناءفواخرجيسليممعتز1705770

88.303حماة جامعةلمىالعاهييوسفريم1706092

88.303دمشق جامعةغادهعمرمهنا محمدايهاب1700454

88.296تشرين جامعةسميرهبك خيرسميرمحمد1705703

88.296دمشق جامعةهيله الكحيط احمد غيث1701924

88.296دمشق جامعةسلمىشاشومحمودحسن محمد1702371

88.296حلب جامعةبدورزياتسعيد محمدعارف محمد1703843

88.293البعث جامعةشذاالقصاصياسرنور1704834

88.286حلب جامعةكوكباألحمدخليلراما1703436

88.283حلب جامعةخديجةالشبيبأنورإيناس1703235
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88.28دمشق جامعةاميرهالعساودهمحمدعليهدى1702986

88.28حلب جامعةبتولاسعد حاجمحمدحسن1703387

88.276تشرين جامعةاميمهدرويشانورصالح1705443

88.256حلب جامعةسعادعاصيباسم محمدأحمد1703199

88.256حلب جامعةضحىكريمشعبدالجليلرنا1703468

88.256تشرين جامعةمنالخريمهالرزاق عبدابراهيم1704975

88.246حلب جامعةنجوىحمدانحسنعال1703653

88.246البعث جامعةرجاءفياضغسانحيدر1704230

88.243طرطوس جامعةثناءدغمهالكريم عبدجنى1706509

88.243تشرين جامعةهدىالورعهجهادبسام1705083

88.24تشرين جامعةصفاءسويدهانيوجد1705912

88.236طرطوس جامعةأميرهنجارعليغفران1706926

88.236دمشق جامعةنزيههنسبعبدهروان1701222

88.23البعث جامعةعائدهعامرناصيفماريا1704638

88.226دمشق جامعةمنارحيومحمودجمان1700681

88.223دمشق جامعةكفاحالدرويشموسىساره1701408

88.223دمشق جامعةنورهايبوياسرأيات1700118

88.21دمشق جامعةهندشهيبعالءناتلي1702776

88.206حلب جامعةعروبهالناصرمحمدديمه1703426

88.203تشرين جامعةيواليوسفنميرالعابدين زين1705351

88.203دمشق جامعةسالمهالعلبيغسانمرح1702629

88.196دمشق جامعةدعديونسورشيدقتيبه1702011

88.19حماة جامعةهناءرشوانيموسىامنه1706002

88.173طرطوس جامعةسمراسبرعيسىعليا1706908

88.173دمشق جامعةهناءاوغلي الشيخفؤادبيان1700575

88.166دمشق جامعةانصافعسيكريهبسامحال1700780

88.166دمشق جامعةفاطمهغريبشاديكارول1702038

88.163تشرين جامعةداللالزراعيالرحيم عبدمحمد1705713

88.16حلب جامعةايمانخربوطليحسامراما1703434

88.15دمشق جامعةاملغزالحمزهجنى1700688

88.15حلب جامعةسعادعجوزاللطيف عبديوسف1704028

88.15دمشق جامعةأطاللمحمدعليزينب1701344

88.15حماة جامعةعائدةأسودسمير محمدفرح1706203

88.15البعث جامعةوفاءالمسعودتوفيقوفيق1707822

88.15دمشق جامعةزبيدهحبيبصفوحخير محمد1702389

88.15حماة جامعةماجدهنصرتامرغرام1706186

88.15دمشق جامعةملكدغيممحمدمياس1702746

88.146تشرين جامعةصديقهمدنيهرياضديمه1705236

88.146دمشق جامعةبثينهموصليفاديرند1701134

88.136حلب جامعةرياناسماعيلسامرعادل محمد1703842

88.136طرطوس جامعةبشرىالشيخمحمودرهف1706663

88.136تشرين جامعةصفاءالشالشاحمدمحمد1705688

88.136طرطوس جامعةفلايرنوحعدناناحمد1706405

88.133البعث جامعةظاللهللا العبدعليسدره1704395

88.133تشرين جامعةمنىعثمانمحمدعلي1706889

88.133حماة جامعةفوزهالوقاعمحمودهديل1707724

88.13حلب جامعةالهدى ظاللعتقيمحمدإلهام1703216

88.123دمشق جامعةلينارباحعمادتمام1700636

88.123حلب جامعةغادهحسن حاجيحسنروان1703481

88.123دمشق جامعةرنانقاوهعرفان محمدبدر محمد1702342
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88.116طرطوس جامعةنجوىبيشانيعلينصر1707171

88.116دمشق جامعةسهيراالسدينبيلحمزه1700799

88.116دمشق جامعةذيبهسعدمحمدنعمه1702832

88.11دمشق جامعةمنىحوش أبوحسنالهدى نور1702861

88.106دمشق جامعةريمجبوراحمدعلي1701775

88.103تشرين جامعةفاطمالصالح العليهللا عبدعلي1705531

88.1دمشق جامعةرناالخلفهباسملين1702194

88.1حلب جامعةرانيهحنيفيبشير محمدأحمد1708507

88.096البعث جامعةأملشرعوط عبدهللا احمدالملك عبد1704468

88.093تشرين جامعةبلقيسحسننسيمرشا1705275

88.09دمشق جامعةبسمهعبيدعاطفأمل1700090

88.09تشرين جامعةسنيهوليدغياثآيه1704962

88.09دمشق جامعةمزناالملقياياد احمدغنى1701913

88.08دمشق جامعةسعادديوبسليمانماسة1707737

88.073دمشق جامعةعفافحرب أبوحساممحمد1702364

88.07حماة جامعةأمنهالخليلمحمدمحمود1706269

88.07تشرين جامعةهيامسلومياسرعمران1705566

88.07دمشق جامعةرجاءالزيرعليحمزه1700793

88.07دمشق جامعةابتسامالمصريفايزأمل1700092

88.07دمشق جامعةصفاءالمحروسهشامنور1702916

88.066حلب جامعةأملموسىأحمدفاطمة1703699

88.063تشرين جامعةميساءاحمدحسينيوسف1705939

88.06حماة جامعةكوثرالمحمدالرحمن عبدمها1706282

88.056تشرين جامعةمنىزيد ابوالدين جمالمصطفى محمد1705726

88.053حلب جامعةسامرهعمرايهزهيرلين1703766

88.05دمشق جامعةأيمانالمغربيخالدهديه1703008

88.046طرطوس جامعةميادهقاسمحسامياسمين1707287

88.046دمشق جامعةحنانالسيدمحمدريم1701304

88.046تشرين جامعةخديجةملوحيمعننجدت محمد1705730

88.046البعث جامعةلودهبدوروفيقنجيب1704797

88.046تشرين جامعةسفيرهرسالنمازنراما1705260

88.043دمشق جامعةميساءقبانيممتاز محمدرامي1701006

88.036دمشق جامعةفراتاالبراهيمرياضنافذ1702785

88.036دمشق جامعةحنانخلوفديبالرحمن عبد1701658

88.036دمشق جامعةفيروزابوريشمعينهبه1702975

88.036دمشق جامعةصفاءالخليلنضالماهر محمد1702506

88.033البعث جامعةهناديالبريجاويفوازالدين شمس محمد1704687

88.033البعث جامعةفداءاليوسفيحسنبدر1704141

88.03طرطوس جامعةريماهاللعدنانانعام1706438

88.03البعث جامعةهناءالنعسانعبدالحكيمبشرى1704149

88.023تشرين جامعةريمةسعيدمحمدربا1705266

88.023دمشق جامعةبشرىمعاليوسفغدير1701886

88.023دمشق جامعةماريطبيقيجرجسهايدي1702944

88.02حلب جامعةعواطفقربيمحمدوضاحمحمدأمجد1703894

88.02حماة جامعةسوزانرزوقخلدوننزار1706296

88.02حماة جامعةمحاسنالصباغمصعبريما1706095

88.02دمشق جامعةحوريهحويتبشيراياد1700405

88.02دمشق جامعةهيامالموسىمحمودإلهام1707334

88.02حلب جامعةاوجينيماكاريانكيفوركهوفيك1704003

88.013دمشق جامعةميساءالحورانياحمدرغد1701064
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88.013دمشق جامعةعبيرالزعبيامجداحمد1700204

88.01دمشق جامعةهديهجاسميوسفبدور1700508

88.003دمشق جامعةلماالشامات ابوسامراكرم محمد1702331

88.003البعث جامعةميساءمشوعلبهمجدداني1704247

88دمشق جامعةرمزيهمسلممحمدحسن1700762

87.996حلب جامعةرناقطاننبهان محمدتغريد1703336

87.993حلب جامعةعبيرقوجهاحمدساميه1703519

87.986دمشق جامعةفاطمهالكوسانيالرحمن عبدصالح محمد1702411

87.986دمشق جامعةسميهطهاويفيصلمرام1702619

87.986تشرين جامعةمنالطه حاجطهآية1704942

87.983دمشق جامعةخلودجعفرنزارنجوى1702803

87.98تشرين جامعةعبلهتركسليممايا1705667

87.98حلب جامعةعيشةالرمضانالقادر عبدآية1703227

87.98دمشق جامعةخلودالونيمأمونرامي1701004

87.98طرطوس جامعةسجىقاسمعليلؤي1706974

87.98دمشق جامعةرسميهالبدرهيثممحمد1702555

87.97دمشق جامعةعنانمحسنوائلجودي1700708

87.966دمشق جامعةاحالمديابسامرأحمد1700013

87.963حماة جامعةبسمهالهزاعمحمودفرح1706204

87.96دمشق جامعةسمرالعشعمراحمد1700227

87.96حماة جامعةضحوكاالسعدراكانراما1706067

87.96دمشق جامعةنغمالنقرينضالنزيه1702825

87.956دمشق جامعةمارلينحسنأديبحمزه1706042

87.953البعث جامعةسحرالجمعهحسينعلي1704494

87.953حلب جامعةريمهباشالوهاب عبدجودي1703367

87.95البعث جامعةجهانحداداديبداني1704246

87.95دمشق جامعةنوالالقاقونهانيعمار1701828

87.95البعث جامعةمنىعيسىسعيدمحسن1704662

87.943حلب جامعةناتالياعلولوصبحيالين1703271

87.94دمشق جامعةريمابدرموفقأنس محمد1702311

87.936دمشق جامعةاحالمالحسينيخالدبشرى1707387

87.933البعث جامعةعائشهعودهعودهمصطفى1704749

87.933دمشق جامعةروضهالشعارخالدزهريه1701332

87.933حماة جامعةرنادقاقخليلدانيه1706056

87.93دمشق جامعةحسناءشربجيفارسبشار1700531

87.926دمشق جامعةلينهعرفهبارعنور1702869

87.926حلب جامعةزينةالدين محيالدين محيمحمد1703875

87.923دمشق جامعةأمينهأرطوشأحمدريم1701279

87.923طرطوس جامعةسميرهابراهيماحمدجنى1706507

87.923دمشق جامعةحمدهمواسمحمداحمد1700239

87.92تشرين جامعةريمبليلومالكساره1705391

87.92حلب جامعةفاطمةقاسمالدين بدرفاضل1703696

87.916تشرين جامعةظوفيكدروسهراشاكتامار1705094

87.91طرطوس جامعةانعامالشبقيمالكعلي1706885

87.91البعث جامعةسحراالبراهيمعمرهيا1704865

87.91دمشق جامعةسحرالصالحبدرانلجين1702124

87.91دمشق جامعةحياهحسنتمام محمدمريم1702667

87.906دمشق جامعةفاطمهالجليل عبدمحمودمحمدأنس1702572

87.906طرطوس جامعةفردوسمحمدابراهيمامل1706433

87.906تشرين جامعةبلسمطرافاحمدعلي1705514
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87.9حلب جامعةفاطمهنينويسرعمار1703667

87.9طرطوس جامعةرحابسالمياحمدالنا1706979

87.896دمشق جامعةهدىافدار الخياطماهر محمدمصعب1707697

87.896تشرين جامعةسميرةقادوسنضالوليم1705918

87.893دمشق جامعةالناالمصريهللا عبدلوليا1702158

87.883دمشق جامعةاعتدالعلوانسالمسندس1701507

87.883دمشق جامعةبشرىمكارممروانرعد1701063

87.873البعث جامعةنايالجروجمفيدكارول1704571

87.873حلب جامعةسميةالكرمواحمدالبراء1707943

87.87حلب جامعةفاطمةالحسنالجليل عبدمحمد1703846

87.87دمشق جامعةميالخوريجورجمارال1702234

87.87دمشق جامعةمنالحسن الحاجأحمدعدنان1701721

87.866دمشق جامعةاصطبارالصالح السليماناحمدسليمان1701486

87.866تشرين جامعةميرنامحفوضميشالالياس1705048

87.86دمشق جامعةريمالزعيمفواز محمدحمزه1700796

87.86طرطوس جامعةغادهحسنعماديعرب1707307

87.856حلب جامعةإيمانصديقيوسفقتادة محمد1703864

87.856دمشق جامعةميادهسليقاسعدعلي1701777

87.85دمشق جامعةغريدعلييوسفاحمد1700251

87.85دمشق جامعةليناعويديانبوغوسسارو1701415

87.846تشرين جامعةغادهسليمانالعابدين زيننور1705838

87.846دمشق جامعةغادهالبرياللطيف عبدوالء1703091

87.843حلب جامعةغاليةالطويلهشام احمدبراءة1703310

87.84دمشق جامعةنهىالشهابيطاللليلى1707747

87.84دمشق جامعةجاكلينفرحفاديبيير1700589

87.836دمشق جامعةنهالءعودههاديمحمد1702551

87.833دمشق جامعةفاطمةالبكورجميلخالد1700834

87.833تشرين جامعةسميرهحميدوشغسانالفقار ذو1705246

87.83طرطوس جامعةمجيدهيونسماجدلمى1706993

87.83تشرين جامعةتمامكنعانمحمديارا1705924

87.83دمشق جامعةعائدهزهرالدينفاديريان1701259

87.83حلب جامعةخولهالحميشمصطفىزينب1703506

87.826طرطوس جامعةمنارحسنمحسنازدشير1706415

87.823البعث جامعةايمانااليوبيبشار محمدسالم1704400

87.82حلب جامعةنادياهللا فيضاحمدانس1703280

87.816حماة جامعةختامخضرهمعتززينه1701356

87.813طرطوس جامعةمهابغداديكمالطارق1706810

87.813تشرين جامعةريمماخوسمغوارمحمد1705728

87.8حلب جامعةايثارالنصرماهرمصطفى1703931

87.8تشرين جامعةنقرش داللكابورعليمعاذ1708497

87.8طرطوس جامعةهناءحسينعليمي1707143

87.8دمشق جامعةفادياالحميديسامرساره1708533

87.8حماة جامعةسوسنالحورانيسميررهف1708372

87.796دمشق جامعةشهنازاسعدسعيدجومرد1700725

87.796دمشق جامعةنجاةحسننظامابراهيم1700200

87.796دمشق جامعةخلودالطالبعدنانهللا عبد1701692

87.793دمشق جامعةنورهداودرشاد محمدمحمد1702513

87.786دمشق جامعةزينهالواحد عبدخير محمدراما1700983

87.786دمشق جامعةفريزهحنفيحسنمحار1702306

87.786دمشق جامعةمقبولهعليالكريم عبدجوان1700694
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87.78حلب جامعةعبيركريمناصرسفانه1703532

87.78دمشق جامعةسمرالنابلسيوليدمحمود1702609

87.776دمشق جامعةفيروزاحمدنبيلروان1701232

87.773طرطوس جامعةعائدهاسماعيلاحمدعلي1706839

87.773حماة جامعةغاليةحناويأحمدمصطفى1706278

87.773دمشق جامعةسميرهالخالديأحمدأمل1700089

87.766تشرين جامعةمعززفحامنزارمحمد1705731

87.763البعث جامعةفاطمهالطالبالكريم عبدلينه1704622

87.76حلب جامعةهندشحادهصفوان أحمدعال1703652

87.756طرطوس جامعةمريمجنيديعليابراهيم1706398

87.75تشرين جامعةازدهارريامحمدضحى1705453

87.75دمشق جامعةابتساماحمدبسامعلي1701779

87.746البعث جامعةابتساممريميحيىنوار1704814

87.746حماة جامعةميساءالشيحاويالكريم عبدحسن1706036

87.746دمشق جامعةاملهوينفادياالء1700327

87.743دمشق جامعةعبيرحسنباهلل المعتزمحمد1702332

87.743تشرين جامعةفدوىناصرغالبالعابدين زين1705349

87.743دمشق جامعةسحرصهيوننيبل محمدلين1702208

87.74دمشق جامعةتميم فايزةسليماحمدمصطفى1702676

87.736دمشق جامعةفطمهماردينيعثمانآيه1700155

87.736حلب جامعةليناالزينبمحمدمروانسامي1703518

87.733دمشق جامعةفاطمهبكرمحمدسفانه1701456

87.73حلب جامعةغفرانعثمانأحمدتسنيم1703331

87.726دمشق جامعةمليكهكباشياسرنغم1702836

87.723طرطوس جامعةسميهمصطفىشعبانايمان1706446

87.723دمشق جامعةوفاءزغيبمازنجنان1700685

87.72طرطوس جامعةرانيهجي دوهراميماريا1707009

87.713دمشق جامعةربيحههيكلتوفيق محمدامنه1700375

87.713تشرين جامعةسميرهسبوريوسفمجد1705683

87.706تشرين جامعةاملكريماحمدحسن168917

87.706دمشق جامعةثناءوزانبسامنور1702870

87.7تشرين جامعةشيرازخوندهمازنهايدي1705865

87.696تشرين جامعةفدوهبلوطحمزهرهف1705299

87.69حماة جامعةمنىحالقمحمودرامي1706070

87.69دمشق جامعةفادياشلغيناشرفكاتيا1702031

87.69دمشق جامعةفاطمهدابلهالسالم عبد محمدريم1701307

87.69تشرين جامعةرناكورشيخالرزاق عبدرهف1705302

87.686دمشق جامعةزهيهالحميدوابراهيمهشام1707669

87.68حلب جامعةمقبولهجموفيصلمصطفى1707624

87.676تشرين جامعةوفاءبيطارلوسيانايليسا1705061

87.673دمشق جامعةهناقاسممازن محمدالرحمن عبد1701670

87.673دمشق جامعةآمنهالشريفعليعبدهللا1701704

87.67البعث جامعةافتخارسليمحسنهللا عبد1704464

87.666دمشق جامعةمريمناعمهياسينساره1701414

87.666طرطوس جامعةنجوىسالمهعليمحمود1707088

87.663حلب جامعةميساءدامور قرهحمدي احمدجودي1707932

87.656دمشق جامعةناديةزيوانيابراهيممريم1702652

87.656دمشق جامعةسوسنمكارمالكريم عبدهللا عبد1701690

87.656دمشق جامعةسهيرمنصورنزيرامل1700371

87.656دمشق جامعةنهالاالخرسايمنورد1703066
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87.653تشرين جامعةعبيرعوادحسنمحمد1707048

87.653حلب جامعةملكصورانيمحمودالقادر عبد1703620

87.653دمشق جامعةدياناالتليفاديجورج1700715

87.65طرطوس جامعةنزيههاحمدحامدعرين1706826

87.646دمشق جامعةكيندامنصورجورجمريم1702656

87.646حلب جامعةصفاءقطاناحمدمعتز1703933

87.646طرطوس جامعةانصافمنصورعدنانجاد1706486

87.643البعث جامعةميادهعلوشعزتمريم1707816

87.643دمشق جامعةعائدهطالبجميلميسم1702765

87.64دمشق جامعةأملجوريهمحمدبراء1700514

87.633دمشق جامعةمناالولي عبدسليمانسالم1701470

87.633تشرين جامعةسميهعبدهللاعبدالهاديساره1705388

87.633حلب جامعةكندهمايوغياثوفيق1704015

87.63دمشق جامعةشهنازحسنالحليم عبدهيلين1703056

87.623تشرين جامعةوفاءوردهمحمدعبدالكريم1705486

87.623البعث جامعةلينانجمراكانيامن1704889

87.62دمشق جامعةماجدةابراهيمجمالنور1702872

87.62حلب جامعةخنساءناصيفزهير محمدسكينة1703533

87.616دمشق جامعةهناديالغبرهحسن محمدعبادة1701638

87.613طرطوس جامعةمهاخطيبماجدعلي1706883

87.61البعث جامعةايمانالعدويالمؤمن عبدعدنان1704477

87.61دمشق جامعةناهدالياسينعامرجمال محمد1702359

87.606دمشق جامعةماجدهريشيعصاممحمد1702443

87.606حماة جامعةمروهالسمانعمرهللا عبد1706156

87.606طرطوس جامعةهالهمصطفىسامرنورا1707205

87.603حماة جامعةخالدهالبرشينيبساممحرز1706243

87.596دمشق جامعةرشاحامدباهلل المعتزتاله1700594

87.593دمشق جامعةزينبالشربجي الباقي عبدايمن محمدامل1700369

87.593طرطوس جامعةسعداغانمالدين نجمآية1706370

87.593طرطوس جامعةتغريدسلمانماجدعلي1706884

87.593طرطوس جامعةميساءهاللبسامحيدره1706579

87.59تشرين جامعةاحالمالجالدعليحيدر1705206

87.586دمشق جامعةمريممحفوضعماربالل1708154

87.586دمشق جامعةعبيرالرحمن العبدخلفضحى1701596

87.583تشرين جامعةفلايرعلينضالاياس1705058

87.583دمشق جامعةابتسامالهنوسليموئام1703058

87.58حلب جامعةمكرمعموريأحمدجهاد1703357

87.576دمشق جامعةغادهخبازهميشيلنور1702912

87.573البعث جامعةسمرحالوسامرعمرو محمد1704701

87.573تشرين جامعةغادةالصارمبسامحال1705173

87.57البعث جامعةحنانحالقنضاليارا1704885

87.57حلب جامعةلمياءحسين شيخحمزهسعده1703531

87.563دمشق جامعةفلايرمرعينايفتيماء1700653

87.56البعث جامعةرولهكوجانحسامعلي محمد1704698

87.556دمشق جامعةسعيدهرمضانالباقي عبدانس1707375

87.556حماة جامعةامينةالمحيميدابراهيمحاتم1706026

87.553دمشق جامعةآسيةحجازيمحمدأحمد1700022

87.55حلب جامعةازدهاردشانماهرعلي محمد1703857

87.546دمشق جامعةسميرهالحسينعليجعفر1700666

87.546حلب جامعةفاطمهالبوشيابراهيممحمود1708609
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87.546دمشق جامعةغادهالديريعمرانمحمد1702467

87.543تشرين جامعةسمرابراهيمسميرفادي1705587

87.536حلب جامعةفدوىالسيدمصطفىالرحمن عبد1703611

87.533دمشق جامعةوهيبههاللحكماترشا1701055

87.526حلب جامعةملكمدرسمحمدمعنطرفة1703598

87.513البعث جامعةحنانالكرديعبدوساره1704377

87.51تشرين جامعةفيوليتمخولعمادداني1705220

87.51حلب جامعةممدوحةجدوععمرمحمد1703860

87.503حلب جامعةهدىحماديةنذير محمدشهد1703584

87.496البعث جامعةلينهتركمانيايمناليمان1704110

87.493تشرين جامعةبهاءمحمدعليجعفر1705113

87.49البعث جامعةلينهعزرونعمارنورا1704835

87.486تشرين جامعةسميرهحيدرياسرجودي1705134

87.486دمشق جامعةخيريهالمرعيحافظاليمامه1700353

87.483تشرين جامعةحنانحسناكرمنماء1705821

87.48تشرين جامعةسوسنالصارميوسفآالء1706359

87.48دمشق جامعةهويدةمحمودبيبرسايفا1700411

87.473طرطوس جامعةغادهديببهيجعبير1706819

87.466دمشق جامعةأمانيالعبودعلي محمدزهير محمد1702400

87.466حلب جامعةحسناءرحمونحسينمحمد1703811

87.466طرطوس جامعةرولهقباعفهيمآيه1706384

87.456حلب جامعةميادهعداسحمدي محمودامير1707941

87.456حماة جامعةخيريهزكارمنيرسمر1706115

87.456طرطوس جامعةأميرهجسرياحمدرشا1706628

87.456دمشق جامعةتريزعريجطارقشهد1701550

87.453تشرين جامعةهالهصالحصقرزينب1705363

87.453تشرين جامعةتمينهغنوجفوازمريم1705759

87.45دمشق جامعةعبيرفاكهانيعمرتقى1700629

87.45البعث جامعةمنىخليفهحسينعلي1704496

87.45طرطوس جامعةنبالعيسىيوسفجميل1706503

87.446تشرين جامعةعبيرجرادهنديمسوزي1705426

87.446حماة جامعةشرودمجرنديمالمهدي علي1706168

87.443دمشق جامعةثناءالسالمهياسرنور1707974

87.443تشرين جامعةرغداءدباليزعماريوسف محمد1707888

87.44البعث جامعةتغريدالعبودصادقعيسى1704526

87.44البعث جامعةلينداالخوريبسامكارول1704568

87.433دمشق جامعةوضحهالحسنمحمدمنير1707633

87.43البعث جامعةصفاءضاحيعزامرامي1704284

87.426دمشق جامعةهدىالبدوياحسانراما1700960

87.423طرطوس جامعةليلىالحميد عبدعليفرح1706950

87.42دمشق جامعةسميهمسالمهأيمنتسنيم1700603

87.416دمشق جامعةلطيفهالصماديانورعمر1701835

87.413حلب جامعةامينهخليلنجيبسنا1703552

87.41تشرين جامعةجهادكرديمصطفىحال168937

87.41تشرين جامعةنبالعثمانحسنمريانا1705752

87.403تشرين جامعةفاديهاسكافبسامهال1705894

87.4دمشق جامعةدويريهالحسينعبدهللايوسف1703180

87.4دمشق جامعةناديهالمكسور الموسىمحمديارا1703113

87.396دمشق جامعةانتصارمرعيمحمدجميله1700683

87.39دمشق جامعةالهامطحطحمحمدغانم1701878
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87.386دمشق جامعةهنادهرايد ابوهشامأوس1700114

87.383دمشق جامعةايمانالحمصيعمادفاروق محمد1702475

87.37دمشق جامعةصباحمطراحمدصفا1701580

87.37دمشق جامعةلميهالعايدعبدبدر1700505

87.37البعث جامعةيسرىقاسمصالحمرح1704733

87.363حلب جامعةمايهالسالم العبدمحمودآمنة1700093

87.36تشرين جامعةفردوسكرديأديبحمزة1705185

87.36تشرين جامعةلجينكلزيهمحمدساره1705393

87.36حماة جامعةبراءهالمواسمحمدأوس1705968

87.356طرطوس جامعةليلىمصهعليجعفر1706493

87.356دمشق جامعةرجاءشقفههيثم محمدميار محمد1702538

87.356طرطوس جامعةنبيلهالكردياحمدنور1707190

87.356دمشق جامعةفاطمةحمادةغسانديانا1700921

87.353تشرين جامعةنورهجوالقعايدإسراء1708045

87.35حلب جامعةكلستانمرادسميرتولين1703340

87.346تشرين جامعةشذاحسن حاجصالحعبير1705489

87.346طرطوس جامعةسوزانجحجاحاسبر محمدجيسيكا1706521

87.343طرطوس جامعةرباباحمدممدوحرامي1706615

87.333تشرين جامعةاسماءعبودغياثزينب1708061

87.323دمشق جامعةابتسامشعراويزاهر احمدتسنيم1700605

87.323دمشق جامعةحنانعتاباابراهيمعلي1701773

87.32حماة جامعةمادجهنونسعيدسمعان1706116

87.316البعث جامعةميسونمخولبرهانرند1704312

87.316دمشق جامعةفاديهخبازالدين نورساره1701413

87.31طرطوس جامعةآمالحسنجميلعلي1706845

87.293دمشق جامعةروالدايهميالدنتالي أماندا1700082

87.293دمشق جامعةتمامحمودمحمدداليا1700865

87.29دمشق جامعةهدىبكورهيثمزهراء1701330

87.29دمشق جامعةآمالسرورمحمدمالك1702265

87.29دمشق جامعةنوالالرفاعيمحمدمحفوظفاطمه1701972

87.286تشرين جامعةلوريسجبورسهيلميراي1705791

87.283دمشق جامعةعائشهالدين محبمحمدمريم1702668

87.283البعث جامعةنعمتعواركالظاهر عبدحسام1704194

87.283حلب جامعةبكريةاليوسفمحمودغادة1703679

87.276دمشق جامعةهيامغنيمبسامتوفيق1700642

87.273دمشق جامعةرناالحورياحمدرياض1701254

87.27تشرين جامعةمفيدهصقرنضالزين1705355

87.27البعث جامعةابتسامدربولينسيمعلي1704512

87.266دمشق جامعةعفافحديدمحمدأبرار1700003

87.263دمشق جامعةريماوزانغسانيمان محمد1707731

87.26دمشق جامعةفاديهالجباعيفوزاتنور1702891

87.253دمشق جامعةفراتالزعبيفايزهدى1702983

87.253حلب جامعةامينهرشيدمحمددايالن1703419

87.25حلب جامعةنوسيبهعنجرينيمنتصرأحمد1703204

87.246تشرين جامعةليلىالجبيليمحمدلين1705647

87.24حلب جامعةسيلفامانوقيانكيوركميغري1703956

87.24حلب جامعةثروهمحمد شيخحامدجميلة1703356

87.24دمشق جامعةرغدالشالحخالد محمدهيا1703043

87.24دمشق جامعةفاطمهفهده نقرشمحمدهدى1702985

87.236طرطوس جامعةهدىحدادمخائيلكابي1706956
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87.23دمشق جامعةسوزاندعدوشسامرعمار1701817

87.226طرطوس جامعةفداءمحمدلؤيلين1707004

87.226حماة جامعةمفيدةالمرعيعادلشذى1706128

87.223دمشق جامعةدانيهالسكري الركابياياد محمداسامه1700273

87.223حلب جامعةمنارجبسبدرالدينزهراء1703500

87.223البعث جامعةصفاءحمد ابوالرحمن عبدطارق محمد1704690

87.223حلب جامعةندىمحمودطلعتعمر1703668

87.22البعث جامعةسميهالعجيهاحمدحكمت محمد1704678

87.22دمشق جامعةامللبابيديغياثمؤيد1702226

87.22تشرين جامعةيمنعبيد الشيخرامزاحمد1704988

87.216طرطوس جامعةهويدارستمعلياحمد1706406

87.213دمشق جامعةغازيهالمعضمانيعمادمنذر1702713

87.213حلب جامعةزينبعبدهللاحنيففيدان1703727

87.21تشرين جامعةهيامخيراحمددعاء1705224

87.21دمشق جامعةنهىالمعلممحمدساره1701401

87.206دمشق جامعةنجوىالبقاعيقاسمعمر1701851

87.206حماة جامعةضحىحالقموفقعمرو1706183

87.203طرطوس جامعةامثالعيسىمحمدنور1707200

87.203دمشق جامعةروالالحمصينضال محمديارا1703116

87.203طرطوس جامعةميساءعثمانالدين خيروجيهه1707272

87.2دمشق جامعةنسرينالقصارحسام محمدرغد1708339

87.2تشرين جامعةعليانصورراقيعلي1706171

87.2دمشق جامعةنعيمهزرزورهيثمعائشه1701626

87.186طرطوس جامعةاميرهاسعدهيثمهديل1707242

87.186دمشق جامعةمهاالطوابنعيمرنيم1701170

87.186حلب جامعةشريفةالخلفجمعة محمدشمم1703571

87.183حلب جامعةسهابركاوينديمسنا1703553

87.183تشرين جامعةشاديهريحاويسميرعمر1705565

87.183حلب جامعةروعهطحان قنواتيماهرجميل1703355

87.183البعث جامعةهيفاءقسيسمهيبنغم1704808

87.173حلب جامعةبتولرمضانليمحمدسليمانحمزه1703402

87.17البعث جامعةميادهتوماالياسروني1704338

87.16حلب جامعةوئامالصكبان مهدينجاححنان1703405

87.156دمشق جامعةتمارهجموخهسامرلمى1702139

87.156دمشق جامعةفاطمهطعمهموفقرنيم1701169

87.146دمشق جامعةباسمةالحايكالرزاق عبدرهف1701194

87.143حلب جامعةناريمانادريسرائد محمدهيا1704007

87.14دمشق جامعةمنىمطاوعنبيلمحمد1702540

87.133حلب جامعةنهلةعاشورمحمدسامر1703515

87.126حلب جامعةهناديالنجارعبدالقادرعمادالدين1703662

87.12دمشق جامعةهنادياسبرنزارلوجين1702154

87.116تشرين جامعةعفافحيدريوسفمحمد1707080

87.116طرطوس جامعةمنىحسناسامهيارا1707278

87.116تشرين جامعةاملعنترسعيددرويش1705223

87.116دمشق جامعةبشرىالمحمدحسنالدين جالل1700670

87.113دمشق جامعةماجدةخير ابوجهادلين1702196

87.11حلب جامعةرزانحريريصبحي محمدسلوى1703538

87.103طرطوس جامعةريمابراهيمسالميكريم1706962

87.096دمشق جامعةمندرهسليمانايمنمريم1702655

87.093دمشق جامعةروليناالحلوحسان محمدرنده1701138
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87.09تشرين جامعةهالهعليعمادعلي1705535

87.09دمشق جامعةمنىمحمودمحمدرغد1701101

87.09دمشق جامعةشكريهالناصرموسىعلي1701799

87.083حلب جامعةاملمباركنمرآالء1703215

87.073دمشق جامعةتغريدنفيسةمعروف محمديامن1703139

87.07طرطوس جامعةربىمنصوريونسبتول1706465

87.06حماة جامعةلينهالقوسرشاديمان1706336

87.056تشرين جامعةميادامحمودالدين عزعلي1705533

87.056طرطوس جامعةعائدهسليمانكاملآيه1706385

87.05دمشق جامعةنسرينالنقشبنديمحموددانه1700875

87.046حلب جامعةردينهساكتمحمدشهد1703581

87.046طرطوس جامعةريناغانمعيسىحبيب1706527

87.043حلب جامعةسماهرمخلالتينائلأيهم1703243

87.043دمشق جامعةفادياالزينمحمودعطاء1701737

87.043تشرين جامعةربابسليمانالدين سيفملبينا1705774

87.043البعث جامعةداللعازارحبيبقيصر1704565

87.04دمشق جامعةريماشاكراسامهساره1701373

87.04تشرين جامعةمروىالشريقيمنيرأمل1705964

87.036دمشق جامعةهندالصيدناويعدنان محمداريج1700260

87.036حماة جامعةغيداءالراسفراسالزهراء فاطمه1706197

87.033حلب جامعةالهامقبسيزاحمدراما1703432

87.033دمشق جامعةبسمهالعنزياحمدعوض1701869

87.03دمشق جامعةكفايهالزوبانيمنذرندى1702818

87.026دمشق جامعةليانالكويدرمحمدآيه1700166

87.026حلب جامعةسوزاننعسانشيرزادسولين1703560

87.026دمشق جامعةأملهنونغسانبرهان1700521

87.026طرطوس جامعةناديهمحمدبسامعلي1708249

87.026البعث جامعةانصافدامسنزيهمحمود1704728

87.023البعث جامعةعفافاللوزراتب محمديارا1704882

87.023دمشق جامعةازدهارفرححسينراما1700963

87.02دمشق جامعةرباابراهيمنجيبعلي1701800

87.02دمشق جامعةرناالصغيربسامرنيم1701142

87.016تشرين جامعةعائشهحالقالحميد عبدالهادي عبد1705482

87.016طرطوس جامعةهندمرهجالكريم عبدكنده1706969

87.01دمشق جامعةافتكارالسعديقاسمنور محمد1702548

87.01حلب جامعةشذىبودقةمحمدراما1703442

87.006دمشق جامعةفاطمهالضميريخالداسامه1700268

87.003دمشق جامعةنورهانموسىبيال بناالء1700322

86.996تشرين جامعةغراممعاليحيىمرام1705740

86.993دمشق جامعةعطافالمغوشباسلحاتم1700741

86.993دمشق جامعةهدىالزينناصرأيهم1700184

86.993تشرين جامعةفاطمهمحمد قرهاحمدعمر1705564

86.99دمشق جامعةفتحيهحمودهيثمتسنيم1700619

86.986تشرين جامعةسوسنحيدرسليماننور1705839

86.983حماة جامعةنسرينزعرورحسام محمدجالل1706022

86.98دمشق جامعةلبابهعلي الحاجأحمدمحمود1702585

86.973دمشق جامعةمونادعبولوجيهاحمد1700249

86.973حلب جامعةفاطمهبديوييحيىأحمد1703206

86.973دمشق جامعةروضهالشنبوراحمدياسمين1703127

86.97دمشق جامعةريتاالعيدايمنسعيد1707699
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86.963طرطوس جامعةمدىسليمانمحمدعيسى1706918

86.963دمشق جامعةاملالزيلعبسامنوار1702842

86.96حماة جامعةسالفهآغا عثمانماهرسيف1706125

86.956حلب جامعةفاطمهعبطينيعبدهللاراما1703441

86.956دمشق جامعةنوالمحمدسهيلعمار1701818

86.956البعث جامعةلمياءاالخرسنبيلدانه1704245

86.953طرطوس جامعةفدوىحماميعادلفارس1706941

86.95طرطوس جامعةسهيرعيسىالياسجوني1706519

86.946دمشق جامعةسوسنالصباغاحمدبتول1700470

86.943دمشق جامعةانتصار الشوفي صخر أمل1700088

86.943حلب جامعةايمانحالقخلدوننور1703977

86.943حلب جامعةفاطمهالحميديجمعهختام1703409

86.943دمشق جامعةردينهاسماعيلتيسيرلين1702195

86.943دمشق جامعةميادهحمدمحمودفاطمه1701974

86.94حلب جامعةجورجيتنعومفايزجود1703361

86.933حماة جامعةسوسنكنينعلوانمحمد1706257

86.93دمشق جامعةمريمالجرادزاهروالء1703088

86.926تشرين جامعةسهاميونسجابرهديل1705881

86.923دمشق جامعةندىعلي الحاجبشاروهيب1703097

86.92تشرين جامعةحنينعصيفوريمأمونإنجي1704933

86.92حلب جامعةفيحاءتايحابراهيمبيان1703322

86.92البعث جامعةمهاخلوفالحميد عبدلطيفه1704595

86.916دمشق جامعةرشامياجمال محمديوسف1703183

86.913دمشق جامعةمنىحسنالرحمن عبدنايف1702793

86.906تشرين جامعةسهامصافياالمأمونرائد1705249

86.906حماة جامعةهالهالحركيمروانقصي1706209

86.903دمشق جامعةشمسهطالبرمضانعمر1707536

86.9دمشق جامعةروالنهالشطيبشارتولين1708549

86.9دمشق جامعةأميرهنورالدينسعيد محمدأغيد محمد1708560

86.89دمشق جامعةرنارزوقالواحد عبدمحمد1702435

86.886حماة جامعةرشاءحاتمزياد احمدعثمان1706162

86.883طرطوس جامعةسناءعيروطمصطفىمروة1707106

86.883حلب جامعةرياهبوضياء محمدإبراهيم1703190

86.883دمشق جامعةندىاللومازنرنيم1701156

86.873تشرين جامعةجونيفمحمدشفيقإيهاب1704967

86.873حلب جامعةمنىالناشفرياضروضه1703490

86.873دمشق جامعةهادياسحلولفايز محمدجودي1700707

86.87حماة جامعةسحرزقزوقهيثموحيد محمد1706266

86.87تشرين جامعةوفيقةمحمدناجحريم1705332

86.87البعث جامعةماريعضومبسامروز1704336

86.856دمشق جامعةرجاءالخشنأيمنمحمد1702314

86.856دمشق جامعةميادهالخراطمازن محمدمحمود1702607

86.853دمشق جامعةمريماالختياررشيدريم1701293

86.853دمشق جامعةهديةدحبورنوافرغد1701109

86.843تشرين جامعةسهامالزيتيابراهيمبراءة1705080

86.84دمشق جامعةهندالغزاليعليأسماء1700042

86.84تشرين جامعةثمالهمتواريجهادالعابدين زين1706705

86.836دمشق جامعةناهدالزاملخالداالء1700323

86.836حلب جامعةمنىضريرحسينمهدي محمد1703879

86.82حلب جامعةأنواررفاعيالممدوح عبدهللا أحمدسدرة1703523
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86.816دمشق جامعةمؤمنهالدركزنلينذير محمدكنده1702080

86.813دمشق جامعةحسنهالشالشمحمدحسن1707707

86.81دمشق جامعةداللزرزرخالدمريم1702659

86.81تشرين جامعةخضرهسمهانيمحمدمصطفى1705764

86.81دمشق جامعةندىخضيرمصطفىأميرة168868

86.8تشرين جامعةبشرىاالطرشمحمدمحمود1705738

86.8دمشق جامعةنورماوهبهرشيدكارين1702045

86.793دمشق جامعةريمالمرجه بني القصارسمير احمدرامي محمد1702395

86.793دمشق جامعةسندسالعابد المحمدمرعيأمجد1700086

86.79دمشق جامعةندىجمرانمعتزلين1704618

86.79دمشق جامعةالندى قطرحطابفهدأيهم1700183

86.786حلب جامعةفطومالشوافسامياالء1703268

86.786دمشق جامعةمزينةدلةماجدهللا عبد1701693

86.776حلب جامعةصباغجرمعنداليا1703414

86.773تشرين جامعةردينهشاليشبسامأريج1704917

86.77حلب جامعةوئامعدلسامرطارق محمد1703838

86.77دمشق جامعةثناءالبنيعيدأميره1700099

86.77حلب جامعةرنابرمدانادربيري1703329

86.766دمشق جامعةفاتنهنفاخأمين محمدديمه1700930

86.763البعث جامعةهيفاءهللا العبدفاروقشهد1707825

86.763تشرين جامعةنهاشاهينرمضانيوسف1705940

86.76دمشق جامعةسلواالقالشطاهررياض1701255

86.756تشرين جامعةوطفهزوانغياثلجين1705622

86.756دمشق جامعةمنىالشماعمحمدموفقبشر1700537

86.756دمشق جامعةحناناألغبرعليرغد1701081

86.753دمشق جامعةسحرسليماناحمدعبيده1701710

86.75دمشق جامعةفيحاءالطحانعارفآالء1700062

86.746طرطوس جامعةريماعباسسلمانغنى1706931

86.74طرطوس جامعةغادهحسينبساماياس1706442

86.733حلب جامعةمادلينعدسنبيلسابين1707930

86.733حلب جامعةضحىفتيانيعبدالرزاقمحمدنور1703906

86.73دمشق جامعةهناءسعدمحمدرغد1701098

86.73دمشق جامعةملكهعرعاشبدويأجود1700004

86.73دمشق جامعةابتسامالصبححسن محمدفرح1701993

86.726دمشق جامعةردينهصقرآصفلين1702190

86.726طرطوس جامعةنجاحملحمماجدهمام1707250

86.723حلب جامعةريماالقهواتية شيخمحمدايمننشأة احمد1703260

86.72حلب جامعةجونيهصومييوسفكبرئيل1707554

86.713البعث جامعةهندرعدالمعين عبديزن1708058

86.706حلب جامعةسهيرقبسفريد محمدرنا1703470

86.703تشرين جامعةبسمهرستمأنور محمدمنال1705778

86.7دمشق جامعةحنانطلبعمار محمدعلي محمد1702454

86.7دمشق جامعةخمائلملكيسميرجورج1708034

86.7حلب جامعةراضيهطرفيصالحمحمد1703836

86.693طرطوس جامعةسهىزغيبيمحمدهيا1707262

86.686دمشق جامعةختاممقدادناصربشار1700533

86.686دمشق جامعةفاطمهالعقلهعقلهمالك1702693

86.686دمشق جامعةدياناالريسحسانفرح1701988

86.683دمشق جامعةرلىالتونسي المهديمحمدتوالي1700643

86.683البعث جامعةغادهحمودحبيبحنين1704218
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86.68تشرين جامعةهناءالجانييوسفنور1705854

86.68تشرين جامعةسوزانالبوزالغني عبداكرم1705019

86.68تشرين جامعةرانيهمنصورنصرمجد1705680

86.676تشرين جامعةالذابشورنزارسيلين1705429

86.673دمشق جامعةخلودالمشوطعوضرزان1701044

86.67البعث جامعةنجوىيونسحسنفائزه1704543

86.663تشرين جامعةثروىدوبادياببانة1705069

86.66حلب جامعةفاطمهمخلالتيماهربشر1703313

86.656طرطوس جامعةاملسكريهسليملجين1706987

86.656دمشق جامعةصباحمازوخغسانيزن1703148

86.653حلب جامعةهيفاءملنديحسانلنا1703754

86.653دمشق جامعةمنىالصماديالحكيم عبدعامر1701633

86.65حلب جامعةسوزانشحطمحمدجهادمحمدطالب1703900

86.646حلب جامعةحسناءعلولوالسالم عبدمحمد1703847

86.646طرطوس جامعةنهادقاسممحمودعلي1706893

86.643تشرين جامعةنجاةشعبانعليزينه1706732

86.64البعث جامعةسميرهصالحأحمدمها1704771

86.64دمشق جامعةايمانالبزوريه شيخ نصريمحمودعصام محمد1702444

86.636حلب جامعةفاتنمقرشاحمديمان1704024

86.633البعث جامعةريماشعارجمالعيسى1704525

86.63دمشق جامعةلطفيهداوديوسفنور1702920

86.63دمشق جامعةعزيزهرموشريف محمدمحمد1707607

86.626دمشق جامعةمياسجنيدحذيفهيمان1703168

86.626دمشق جامعةختامسويدفايزساريه1701416

86.623دمشق جامعةحنانالكريانقاسماسراء1700283

86.623حلب جامعةنورالمشهدانيانسايه1703295

86.62البعث جامعةرقيةموسى حاجأحمدأروى1707844

86.62دمشق جامعةسماحالنقطهغزوان محمدعلياء1701808

86.62دمشق جامعةفيروزشاهينمحمديارا1703115

86.613دمشق جامعةنوريهالحمدالعزيز عبدفدوى1701981

86.61طرطوس جامعةافتخارعليعلينغم1707180

86.61حلب جامعةغيداءعكيل الحاجمصطفىاحمد1703258

86.61دمشق جامعةرابيةمحمدمحمدخالد1700842

86.606دمشق جامعةمهاسرحانايمنرزان1701040

86.6تشرين جامعةغادةكبيبوعيسىرغد1707876

86.593البعث جامعةحنانالسعيدمحمدحسن1704199

86.593تشرين جامعةشفيقهمحمودجهادساره1705384

86.59حلب جامعةمزكينعمررمزيشيرين1703589

86.59تشرين جامعةنجوىدرويشغسانعال1705507

86.59دمشق جامعةانعامهاللوسيمربيع1701033

86.586حلب جامعةغادهرناشالملك عبدروان1703483

86.586حلب جامعةتماضرعجميأحمدهيا1704004

86.583دمشق جامعةرجاءحداداحسانسلطانه1701477

86.58البعث جامعةسميحهالخرفاننصرملك1704763

86.58طرطوس جامعةاحالمعباسرفعتعاصم محمد1702424

86.576دمشق جامعةخلودالمالحسميراحمد1700219

86.573دمشق جامعةايمانحيدورعلوانمنذر محمد1702533

86.57البعث جامعةسالماللبابيدياحمدهللا هبه1704849

86.57دمشق جامعةفايزةالطعمةايهابفؤاد1701937

86.57حماة جامعةهناالحفيانعزتقصي1706208
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86.566تشرين جامعةمرفتديبهجهادالليث1705041

86.556دمشق جامعةفاطمهقاسمخالدعمر1701840

86.556دمشق جامعةهدىالخطيببشيربراء محمد1702343

86.553حلب جامعةسحرلبادمؤيدجمان1703351

86.553حلب جامعةسهير عائشةحماميأسامةسنا1703542

86.55دمشق جامعةميالسمعان الداودساميالياس1700345

86.55حلب جامعةروشينباكيررمضانأماني1703218

86.546تشرين جامعةسكينهعليغسانبتول1706461

86.546دمشق جامعةسلمىسقبانيياسينروان1701235

86.54طرطوس جامعةعائدهصالحفارسصبا1706800

86.54حلب جامعةميسونمقرشعمرعلي1703658

86.536البعث جامعةدانيهالبيطارحسانايمن1704124

86.533دمشق جامعةتغريدعثمانعثماناحمد1700225

86.53طرطوس جامعةميسونمحسنياسرآيه1706390

86.526حماة جامعةرهيفرجب عمار محمدتسنيم1706019

86.52حلب جامعةجوزفينكركورجورجانطون1703283

86.516حلب جامعةابتهالصغيرمهندسيما1703564

86.516البعث جامعةخالديهديوباحمدمجد1704655

86.516دمشق جامعةاميرهعلوشعصامسالم1701473

86.513البعث جامعةسلمىسليمانمحمدحال1704210

86.513دمشق جامعةرويدةحسين الحاجمأمونبتول1700488

86.503دمشق جامعةخيالاحمد ابوخليلساره1701381

86.503طرطوس جامعةروزهدرويشعدنانايهاب1706450

86.5تشرين جامعةرجاءعديرهغياثتيماء1705102

86.5حلب جامعةحسناءعلي الحاجأحمدحسان1703383

86.5حلب جامعةعهدحمزةفهد محمدحنين1708401

86.5حلب جامعةالهاماألميرمصطفىمحمد1703877

86.5دمشق جامعةاراكسيابيت قرهزافينهاكوب1707744

86.493دمشق جامعةسهامزعزوععيسىرؤى1700947

86.493دمشق جامعةكفاحمسعودحمودعال1701746

86.49دمشق جامعةوفاءالدين زينمحمدعصام1701733

86.486دمشق جامعةميادهخوالنيحمديعمار1701815

86.483دمشق جامعةريمفاعوراحمدمضر محمد1702528

86.473تشرين جامعةسوسامزوانسامراشرف1705016

86.473دمشق جامعةنهىعطفهاحمداياس1700409

86.473طرطوس جامعةميساءمصلحنصرنورمان1707211

86.47دمشق جامعةهدىالقرحمحمدأسماء1700043

86.47دمشق جامعةرهفاألشقرسعيد محمديزن1703154

86.463دمشق جامعةسوزاندعدوشسامررانيه1701015

86.46حماة جامعةهالهالنجارموفق محمدمنذر1706281

86.443طرطوس جامعةايمانزهرهمحمدهديل1707237

86.436دمشق جامعةهادياالحالقعدنانلين1702200

86.436البعث جامعةشروقالحسوانيسمير محمدشهد1704432

86.436دمشق جامعةنادياادلبيجهاد محمدأحمد1700021

86.433طرطوس جامعةمنىحمودشوكتصالح1706791

86.43حماة جامعةخالديةالخالدسرواتأمل1705963

86.43حماة جامعةوفاءالشبيبفضلفاطمة1706196

86.426تشرين جامعةحليمهانوساحمدهللا هبة1705866

86.423حلب جامعةفاطمهقنينهمحمدعليبشرى1703317

86.423دمشق جامعةغاليهخليفهبالليارا1703102

175/44






التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2018-2017 الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة

الفرز معّدلالدوام جامعةاألم اسمالكنيةاألب اسماالسماالمتحاني الرقم

86.42حلب جامعةفاطمهالمبيضمحمداحسانامل1703274

86.416حلب جامعةامينهزيبارحسنسيوار1703567

86.413البعث جامعةكرجيهاليوسفعليلؤي1704584

86.41البعث جامعةفداءالكابريمحمدبهية1704152

86.41تشرين جامعةنجودحمود ابوهيثممجد1707986

86.41دمشق جامعةشهنازعرارخالد محمدروان1701228

86.41دمشق جامعةلميسهزيمهمحمدلين1702209

86.406حلب جامعةروعهغطاس حبشوحيدسوسن1703558

86.4تشرين جامعةفاطمهطريفياحمدنهاد1705822

86.4دمشق جامعةمريمالقويدراكرمحسام1700746

86.396حلب جامعةخلودخرقيمحمودبتول1703309

86.396دمشق جامعةرزانالشعاررضوان محمدغصون1701902

86.396دمشق جامعةعائدهحمصسعدهللاميراي1702752

86.393دمشق جامعةاميرهمعميوليدزيرين1701334

86.393حماة جامعةيمنكزكزيحيى محمدزينب1706098

86.393تشرين جامعةسوسنهاللحسانهديل1707230

86.393دمشق جامعةحصهسليمانحمودكوثر1707559

86.386طرطوس جامعةتغريدمعالنادرنغم1707181

86.383دمشق جامعةوضحهالرحيلخليلاحمد1700212

86.383حلب جامعةعائشةحنكيزكرياوليد محمد1703891

86.383تشرين جامعةهناءدغمانوائلصبا1705448

86.38دمشق جامعةامانيقاسمغسانالنا1702105

86.38دمشق جامعةروعهبرهومزهيرتاله1700595

86.376دمشق جامعةايمانالمزرعانيرافعمنال1702708

86.376تشرين جامعةجمانهصقورنظيرنورا1705857

86.373دمشق جامعةشاديةشماسحازملورا1702155

86.373دمشق جامعةصباحمكانسيمحمدآيه1700174

86.373دمشق جامعةملكهاليوسفوليديحيى1703143

86.366دمشق جامعةهدىكيوانمنصورراميا1701010

86.366دمشق جامعةفاطمهالبردانبساممحمد1707975

86.366البعث جامعةهناءمخيبراسكندرمروه1706273

86.363دمشق جامعةنايفهمظفرعامرعبير1701714

86.363دمشق جامعةنجاحالسمرةعمادالهدى نور1702864

86.363دمشق جامعةاحالمحمادساميرشا1701057

86.356دمشق جامعةنجودالنجادحسامغزل1701894

86.35طرطوس جامعةاملمحمديونسفرح1706954

86.35دمشق جامعةسيلفاالبطحوشايمناليسا1700349

86.346تشرين جامعةمنيفهطحانعمرمحمد1705719

86.34دمشق جامعةريمهالفرحانسلطانآالء1700061

86.336حلب جامعةبشرىشغالهانس محمدعدنان محمد1703853

86.336البعث جامعةأمالالعيسىالدين محيمحمد1704708

86.333دمشق جامعةميادهجهيمخليلنور1702876

86.333تشرين جامعةماكياسكيفرامينقوال1705820

86.333حلب جامعةخديجهدندلحميديبيان1703324

86.326تشرين جامعةرنامريشهسامرديمه1705237

86.323دمشق جامعةايناسالخطيببسامأيه1700141

86.323دمشق جامعةهناءالالبسامأمير1700097

86.323دمشق جامعةنوالفرحاتحسانهديل1702993

86.32تشرين جامعةنهادديوبمحمدتهاني1705097

86.32دمشق جامعةخيريهخليلمحمدالفا1702098

175/45






التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2018-2017 الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة

الفرز معّدلالدوام جامعةاألم اسمالكنيةاألب اسماالسماالمتحاني الرقم

86.316تشرين جامعةحناننصورمحمدامجد1707867

86.316طرطوس جامعةالتماسصالحصالحعلي1706861

86.313دمشق جامعةابتسامالصالحفؤادرويد1701252

86.31البعث جامعةلينااالحمدعصامهديل1704857

86.306دمشق جامعةسمرمحيسنماهريزن1703151

86.3طرطوس جامعةسرابحمودياسرهزار1707248

86.3دمشق جامعةرزانالشويكيوائلعفيف محمد1708572

86.3دمشق جامعةسوزانمدنيهعليلمى1708340

86.3دمشق جامعةايفاسيمونهمبارسومريتا1701275

86.3دمشق جامعةغاليةنجهانيمحمدسليمان1708430

86.296دمشق جامعةكوثرجمعهعبدالحكيمبنان1700563

86.296دمشق جامعةانزيلهالواديمحمدسمر1701499

86.296حلب جامعةثناءمركنمحمدآيه1703239

86.293دمشق جامعةميادهالصباغاسامهكرم1702049

86.293حلب جامعةدالينسنكرمجدرياض محمد1703824

86.29طرطوس جامعةالينبولسفاروقدينا1706608

86.29تشرين جامعةايمانمنفخاحمدمحمد1705689

86.286دمشق جامعةحليمهالحجيصبحيدعاء1700897

86.283دمشق جامعةبثينهالسمانمنصورعلي1701798

86.28دمشق جامعةوفاءيوسفاحمدنداء1702804

86.28تشرين جامعةنزهتالصالحاحمدلينا1705650

86.276طرطوس جامعةهناءرياسلمانديما1706606

86.273دمشق جامعةسوالفالصفديفيصلشذى1701540

86.273دمشق جامعةوفاءالشعارأحمدآالء1700051

86.27دمشق جامعةجميلةبال قرهزيادرنيم1701148

86.266طرطوس جامعةرنىرستممحمدهيا1707261

86.266دمشق جامعةقمرهميالهكمالكاتيا1702032

86.26دمشق جامعةنورهالصالحييحيى محمدالنا1702110

86.256حماة جامعةمنىالخورينبيلفادي1706194

86.256دمشق جامعةاسماءالعوادالعزيز عبدالهادي نور1702854

86.25تشرين جامعةسماهرصلوحمنذريوسف1705943

86.25حلب جامعةهناءحرباهاشمنور محمد1703884

86.246دمشق جامعةميساءقولي قبيسامرآيه1700151

86.243حماة جامعةمرحكزكزمصعبعمر1706182

86.243دمشق جامعةابتساممعتوقمحمودسام1701422

86.236تشرين جامعةربابسماقيسحال1705177

86.236تشرين جامعةاسعافنجمكاسرحاتم1705151

86.23تشرين جامعةسميرهعمرانعليسالي1705399

86.23حماة جامعةميادهاالسماعيلعدنانأغيد1705954

86.23دمشق جامعةعواطفخداجفاديبتول1700487

86.226دمشق جامعةريماشيخوعمار احمدساره1701371

86.226دمشق جامعةروضهمحمد الشيخطارقسالم1701472

86.223حلب جامعةدنياقرنفلاحمدابراهيم1703245

86.223دمشق جامعةهناديالحدادأيمنيمان محمد1702570

86.223دمشق جامعةفاديازينيةميشيلناتالي1702775

86.22البعث جامعةمنالاسماعيلمحمدعلي1707812

86.22حلب جامعةهزارجليالتيياسر محمدأديب محمد1703790

86.216طرطوس جامعةميساءمهناعهدحازم1706525

86.213دمشق جامعةهنادهوهبهوائلخالد1700845

86.21حلب جامعةغاليةأحمد حاجعامردعاء1703421

175/46






التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2018-2017 الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة

الفرز معّدلالدوام جامعةاألم اسمالكنيةاألب اسماالسماالمتحاني الرقم

86.21حلب جامعةهناديفرحماهرجوانا1703358

86.206دمشق جامعةأسماءالشرعآيسرفاطمه1701956

86.196حلب جامعةخدوجالفرجعليمحمد1703855

86.193طرطوس جامعةهناديعدبامحمدخليل1706594

86.193دمشق جامعةغادهالعصورهمحمدآيه1708006

86.193تشرين جامعةعلياءبدورعدنانصفاء1705449

86.193دمشق جامعةحنانخريطهلؤيدعاء1700901

86.193حلب جامعةبتولدباغالرحمن عبدالدين نور محمد1703881

86.186حلب جامعةبتول فاطمهطباخزاهدنوري محمد1703885

86.186دمشق جامعةهدىسريهعليايمان1700430

86.186تشرين جامعةرناهللا عبدمالكسنان1705420

86.186تشرين جامعةضحى الدحروج باسل شهد1705439

86.186تشرين جامعةعطيهمحمدفايزنديم1707644

86.183حلب جامعةنورهنانهخالدمحمد1703815

86.18تشرين جامعةميساءابراهيميحيىياسمين1705929

86.18دمشق جامعةوعدعقيلعدنانبراءه1700516

86.176تشرين جامعةبراءهالجهنيحكماتدعاء1705226

86.176حلب جامعةغادهميرهعبدالرحمنمروة1703927

86.176دمشق جامعةظرافهالدين فخرصبحيهبه1702963

86.176دمشق جامعةفاطمهعوضعبدوايمان1700428

86.173دمشق جامعةعائدهحمصيأحمدزاهر1701322

86.173دمشق جامعةرندهشاكرالدين حسامفؤاد1701938

86.166تشرين جامعةبشرىديب شيخمحموددينا1705244

86.163تشرين جامعةعبلهعبودميمونغيدق1706192

86.163حلب جامعةعلياءحاضريأحمدالدين صالح محمد1703835

86.16دمشق جامعةسارهالمنصورعمرخديجه1700850

86.16دمشق جامعةسحرسكاكينيهانيليا1702162

86.156حلب جامعةالمازةالمحمودمحمدنورالهدى1703987

86.156دمشق جامعةهالههللا لطفجورججميل1700682

86.156دمشق جامعةخلودالعمارجمال محمدمرح1702631

86.153دمشق جامعةشوافهرمومحمدفلك1707552

86.15دمشق جامعةميادهبكيرهحسينياسر1703121

86.146حلب جامعةريمعلبيزاهر محمدعدنان محمد1703854

86.146حلب جامعةخزاماشنكانعليالنا1703746

86.143تشرين جامعةفاطمهيونسوالباسط عبدسعيد محمد1707881

86.143طرطوس جامعةابتسامسليمانيوسفعلي1706907

86.14دمشق جامعةسحرالهرايسيمحمودنجالء1702799

86.136دمشق جامعةرناالغنامالدين حسامربيع1701032

86.136دمشق جامعةصفاءرباحبشارنور1702871

86.133تشرين جامعةرولىديبغياثمجد1705679

86.133دمشق جامعةعيدةالهوارينمرعياسالم1700295

86.133البعث جامعةثويبةالخالداللطيف عبدملك1704761

86.13طرطوس جامعةسميرهمحمدخضرعلي1706852

86.13دمشق جامعةربيعةطيبمحمدمنيار1702725

86.126حلب جامعةفاطمةحمشوعالءعال1703654

86.126البعث جامعةرونيتسبعنزارنغم1704809

86.123دمشق جامعةنرميزالنميريابراهيمخليل1700860

86.12دمشق جامعةناريمانقويدرمحمودشهد1707738

86.116تشرين جامعةهناءاسعدبلسمحال1705175

86.11دمشق جامعةداللالدين تقيمصطفىفرح1701994
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86.1دمشق جامعةمنىعاجيمنيبأصال1708506

86.1دمشق جامعةنبالماردينيبشير محمدليليان1702188

86.096دمشق جامعةجانيتملحمنبيلنينار1702933

86.096دمشق جامعةوسيمةساريرياضمرام1702616

86.083تشرين جامعةلوزياناحسنوفيقساره1706745

86.076دمشق جامعةيسرىحسينحسانهيلين1703054

86.076دمشق جامعةليناابراهيماحمدحسن1700755

86.073طرطوس جامعةهناالضايعكفاحيوسف1707313

86.07دمشق جامعةبسماالبطرسفاديراما1700977

86.07دمشق جامعةانتصارعطوان ابومازنمحمد1702499

86.066دمشق جامعةرحابحمودانيسجعفر1700665

86.066تشرين جامعةكوكبمحمدمحمدجعفر1705115

86.066طرطوس جامعةدارينرياعدنانعلي1706872

86.066حلب جامعةرانياادلبيمحمدسالي1703514

86.063البعث جامعةكلودياسويدراتبفادي1704548

86.063البعث جامعةغادهاسبرحسنظريفه1704450

86.06تشرين جامعةامتثالعليمحمداحمد1704997

86.056دمشق جامعةفينوسخياطهالياسكنان1702071

86.056دمشق جامعةريماالخالديحسانالرحمن عبد1701655

86.056طرطوس جامعةفدوىحمدمؤيدابراهيم1706400

86.056دمشق جامعةمنىعبودموسىامجد1707746

86.053دمشق جامعةهاديهجي قلعهنزار محمدرنيم1701166

86.053دمشق جامعةمصطفى فاتنمصطفىنزار محمدلين1702207

86.05تشرين جامعةهولندهمحمدهيثمحيدر1705209

86.05حلب جامعةكوثرالخيروغازي محمدروان1703486

86.046حلب جامعةتغريدسلطانمديب سليمستيفاني1703520

86.043دمشق جامعةريماعلوشمحمودعائشة1701623

86.036حلب جامعةمريمنجاريوسفضحى1703594

86.033دمشق جامعةمادليندهامالياسروجيه1701236

86.033دمشق جامعةملكاحمدعبدالموجودمحمد1702438

86.03دمشق جامعةنورهالعمرالدين صالحمندانا1702712

86.026البعث جامعةفاطمهالحديد الجمعهيحيىصفا1704442

86.02دمشق جامعةنوالعودةامينمحمد1702337

86.016دمشق جامعةنهىزبادنهعامرطالل محمد1702422

86.016دمشق جامعةهادياعليعالءتيماء1700652

86.013دمشق جامعةانعامعاصي ابوهايلنسيم1702829

86.013البعث جامعةالهدى نورابراهيموفيقوالء1704877

86.006تشرين جامعةفاتنمحمدنزارالعابدين زين1705350

86.006طرطوس جامعةمنالبرهوممحمدميس1707151

86.006حلب جامعةبتولنحهعالءاحمد1703253

86.003دمشق جامعةميسونصخرفايزبسمه1700526

86.003دمشق جامعةفايزهعبدالسالمأميرحفيظه1700778

86.003دمشق جامعةرانياالحراكيمنصورمحمدشاهر1702573

86دمشق جامعةخلودالبليليمنذرمحمد1702532

85.996البعث جامعةابتهالجوهرهابراهيمروان1704329

85.99طرطوس جامعةتغريدسليمانمحمدريم1706693

85.99حلب جامعةوجيههشحرورمحمدطاللمحمدزاهر1703897

85.986البعث جامعةرحابعسافغسانجيما1704192

85.986دمشق جامعةايمانرواشدةاحمداالء1700319

85.98حماة جامعةمنىالبكورمهندهيام1706326
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85.98البعث جامعةفيوليتسمعانبسامجورج1704187

85.97دمشق جامعةهدىميدهابراهيمسالي1707763

85.966دمشق جامعةشعاعالحدادعيسىمدلين1702612

85.96دمشق جامعةسحرقاسم ابوسعيدوسام1703069

85.96طرطوس جامعةعولىاسماعيلعليمجد1707033

85.96حلب جامعةغاليهغريواتيمحمدهشامراما1703446

85.96دمشق جامعةرناالحمزاويحسنحمزه محمد1702376

85.956البعث جامعةسوزاناالحمدحسينمحمد1704676

85.953طرطوس جامعةكلثوم أمبدرانعمادتمام1706479

85.953حلب جامعةابتسامبطحيشزكرياميسم1703954

85.95دمشق جامعةعلىالطرابيشيفاديفاديه1701950

85.95دمشق جامعةجاكلينالمسلمفاديكارولين1702043

85.95حلب جامعةفاطمةحسناتواحمدمحمدنور1703905

85.95دمشق جامعةازدهارحسنمحسنفراس محمد1702480

85.943دمشق جامعةرغداءالنصرفريدريتا1701272

85.94حلب جامعةجهينهعمرانالعزيز عبدمحمدجعفر1703896

85.936دمشق جامعةثناءقانشاومنيرساره1701407

85.933البعث جامعةناريمانواضوحالمهيمن عبدزكريا1704356

85.926حماة جامعةسجاعفورحبيبمحفوض1706245

85.923دمشق جامعةمكيهاحدبمازنبسام محمد1702347

85.92حماة جامعةحفصهاألعرجعادلفاطمه1706200

85.916دمشق جامعةغادهالحريريمحمدمبارك1702278

85.916حماة جامعةغادهفياضعادلالياس1705996

85.916تشرين جامعةغادهحسنغسانسالي1705400

85.906دمشق جامعةسميرهالحمورهفرحاناسراء1700282

85.906تشرين جامعةروالمحشيهخالدآيه1704956

85.906دمشق جامعةليناهللا نصررانيايلي1700419

85.906دمشق جامعةميادهعسكرزكرياهاني1702940

85.903دمشق جامعةابتسامحسوعمرآيه1700160

85.9البعث جامعةسمرالنصارهيثمرهف1704327

85.9طرطوس جامعةاميمهخليلعالءآيه1706380

85.896دمشق جامعةرفيدهكريمعمادبالل1700558

85.896دمشق جامعةوجدانالموصلليباللرنيم1701143

85.893تشرين جامعةسحرجلعوداصفرغد1705276

85.89تشرين جامعةفاطمةالزهراءسعيدسعيدشيماء168961

85.89حلب جامعةرانياتفنكجيعدنانإنجي1703223

85.89طرطوس جامعةالهبش عبيرديبصالحنيفين1708247

85.88تشرين جامعةرجاءاحمد السيدبسامرهف1705297

85.876دمشق جامعةريمكبولشريفروز1701238

85.873دمشق جامعةندوهالرفاعيياسروليد1703096

85.873طرطوس جامعةنوالعمرأحمدلينا1707006

85.873حلب جامعةهناءاالحمد عليعليخالد1703408

85.87دمشق جامعةنزههسكريهسامرجوليانا1700724

85.866طرطوس جامعةهالعتومسعيدروضه1706677

85.863دمشق جامعةهدىالتليابراهيماريج1700257

85.856طرطوس جامعةوفاءخضرهعزالدينزين1706715

85.853دمشق جامعةسوسنحمدانفوازلين1702201

85.85دمشق جامعةمنىصهيوناحمدفراس محمد1702477

85.85البعث جامعةزينبحسنسهيلإرم1704036

85.843البعث جامعةندىدعاسفهمي محمدمحمود1704726
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85.843البعث جامعةسهيريوسفغيثيوسف محمد1704718

85.84دمشق جامعةسمرملحمكمالحسن1700760

85.84تشرين جامعةسحرمنزلجيعمرعبير1705490

85.833دمشق جامعةوفاءعيسىمروانبتول1700494

85.833دمشق جامعةمنالالخطيبلؤي محمدقصي محمد1702487

85.83دمشق جامعةسمرالزهرانأحمدالرحمن عبد1701650

85.83تشرين جامعةرغداءحسن حاجممدوحمحمد1705729

85.83تشرين جامعةتماضرحمشونارزمايا1705673

85.826طرطوس جامعةرابعهحسينجمالفاطمه1706944

85.826حماة جامعةحوريهالعليخضرحال1706038

85.826دمشق جامعةنجلهديب الشيخخالدغرام1701889

85.823دمشق جامعةسالفرمضانوائلحمزة1700788

85.823دمشق جامعةصبريهموسىلطيف محمدعبدهللا1707520

85.823طرطوس جامعةاماليزبكالياسآرام1706347

85.823تشرين جامعةوجيههساترمالكمضر1705768

85.813دمشق جامعةرواللطاشايليايليانا1700421

85.813دمشق جامعةاحالماحمد السيدمحمودهبة1702953

85.806حماة جامعةنجودالحمودخالدمروه1706274

85.806دمشق جامعةفلايرالعجقخير محمدخديجه1700851

85.8دمشق جامعةرباأحمدالدين عمادحال1708494

85.8دمشق جامعةلمىخبازهسمير محمدزيد1708413

85.796دمشق جامعةشذاالعال عبدسبيعديمه1700929

85.79تشرين جامعةحنانمهناهيثمامجد1705052

85.786تشرين جامعةمنىمكيههللا عبدزينه1705380

85.786حلب جامعةمحاسناكتعالفتاح عبدآيه1703237

85.786تشرين جامعةريماغا حسينالغفور عبدسهام1705423

85.78دمشق جامعةآمنهغيالنعمارتسنيم1700611

85.78البعث جامعةروزهالحجهمالكماريا1704637

85.78تشرين جامعةخديجهالشيخصالحدعاء1705228

85.78البعث جامعةفايزهالجورانيديبيوشع1704905

85.78دمشق جامعةزينبخضرمحمديارا1703114

85.776طرطوس جامعةعزيزةيوسف علييوسفخديجه1706583

85.776دمشق جامعةزبيدهالملبنجيالدين محيموده1702736

85.773البعث جامعةمجدرموخالدسلوى1704402

85.773دمشق جامعةهدىالمرجه بنيعدنانماسة1702256

85.773البعث جامعةملكالرفاعيالسالم عبدالرحمن عبد1704459

85.773دمشق جامعةأميرهالجملنورياإلسالم شمس1701547

85.77تشرين جامعةفاتنغانمأيمنسماح1705412

85.766دمشق جامعةسوسنالحيدرعيسىرنيم1701152

85.766حلب جامعةميادهنحاسناجيرشا1703460

85.766حلب جامعةستيال ماريشقرةعبدالكريمناتالي1703958

85.756حماة جامعةهاجردناورخالدبشرى1706014

85.756دمشق جامعةميمنصورجهادهللا عبد1701687

85.746تشرين جامعةعبيرمعالعليعمار1705559

85.746طرطوس جامعةسعادحسينصالحجنا1706505

85.746تشرين جامعةميادةجديدسميعرنيم1705288

85.743دمشق جامعةميسونالجوجوحسنهبه1707709

85.74طرطوس جامعةفاتنمحسنرفيقمحمد1707050

85.736دمشق جامعةايمانالقاضيعصمتموفق1702738

85.736حماة جامعةبتولالعبدالرحمنحسانسعد1706108
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85.736البعث جامعةغنوهالهاشميالسميع عبدملكة1704764

85.733دمشق جامعةمريمالعقلهاسماعيلطاهر1701617

85.73دمشق جامعةعائشةشحادةحسينهناء1703024

85.726دمشق جامعةميادةموسىصفوانسمر1701496

85.726دمشق جامعةفلايرالشفونيعمرحمزة محمد1702375

85.726دمشق جامعةحنانالمحموداسماعيلأفنان1700050

85.723دمشق جامعةاملاالظنسامراحمد1700215

85.716دمشق جامعةهناءالتركاويخالد محمداعتدال1700314

85.713دمشق جامعةهيامحريدينكمالرزان1708629

85.71دمشق جامعةدانهشاهينخالد محمدعمر احمد1707742

85.71دمشق جامعةإلهاممداحكمالديما1700924

85.703حلب جامعةرابعةالسماعيلجمعة أحمدهادي محمد1703886

85.7دمشق جامعةأمواجبومسعودراضينبيل1708536

85.7دمشق جامعةباسمهالتونسياحمديوسف1703177

85.7حلب جامعةحسناءبوادقجيالوهاب عبدسنا1703545

85.7تشرين جامعةهدىابراهيممالكعمار1705561

85.7تشرين جامعةرابحهعليمطيعمحمد1705727

85.696حلب جامعةنادياالمحمودالدين شمس محمداسراء1703264

85.693حلب جامعةفاطمهقلعية شبفائز محمدشهد1703583

85.686دمشق جامعةداللزهوهعليالحسين1700332

85.686طرطوس جامعةوداددرسنليسميرعلي1706858

85.686حلب جامعةهدىعسليهمحمدتسنيم1703333

85.683دمشق جامعةثناءقاضيجمالهيا1703029

85.673دمشق جامعةميسون رفيفالحميدهللا عبدخير محمد1702390

85.673حلب جامعةسميةعبدالومحمودايمان1703294

85.67حلب جامعةمادلينعدسنبيلسيلين1707935

85.67حلب جامعةفاطمةقويضيمصباح محمدعبسي محمد1703851

85.666البعث جامعةرمزهالخطيبعبدالكريمالهام1704105

85.666دمشق جامعةباسمهتويممحمدمحمود1702606

85.666حلب جامعةهناءحماميمحمدعصامعبدالسالم1703632

85.663حلب جامعةهبةالكياليسعد أحمدظافر محمد1703840

85.663البعث جامعةغصونالجوديبشارساري1704386

85.66البعث جامعةتاتيانانعمهغسانماريا1707827

85.656دمشق جامعةريمابراهيممحسنعلي1701793

85.656دمشق جامعةهدىالشمصزكريا محمدماريا1702245

85.653دمشق جامعةفاطمةديابحسامنزار1702824

85.653طرطوس جامعةروزاصفيهنبيلمحمد1707074

85.65طرطوس جامعةلبنىحسنعصامهبة1707711

85.646البعث جامعةنجمهالحزوريمصطفىنداء1707800

85.643دمشق جامعةميساءالمطرمعينيارا1703117

85.643حلب جامعةرندهعويرهزكريامحمدعادل1703901

85.643حماة جامعةحليمهعلي ابوالرحمن عبدنبيل1706292

85.64دمشق جامعةرهفشبيبمحمدساره1701403

85.64تشرين جامعةهالجغنونهللا رزقجوي1705145

85.636دمشق جامعةعالهللا فتحهللا فتحعائشه1701624

85.636حلب جامعةامينهالذياباسعددياب1703424

85.633دمشق جامعةعمشهالمحمدحسينكنانه1707558

85.633البعث جامعةنوراافيونيمحمدطاهر1707838

85.633دمشق جامعةانسامالدهنهفيصلريم1701301

85.63دمشق جامعةياسمينالخوليفؤادهللا فضل1702000
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85.626طرطوس جامعةساميهوسوفيوسفمرح1707104

85.623طرطوس جامعةريماهاشمحسننغم1707176

85.623البعث جامعةميساءهللا عبدبسامسالي1704387

85.62طرطوس جامعةلينداسليمانيوسفمحسن1707040

85.616دمشق جامعةدانييالكوريهعبدالمسيحتيبيل1700646

85.616طرطوس جامعةسوسنعليابراهيملجين1706985

85.613دمشق جامعةمنىالشاهينعبدهللاريتا1701270

85.61دمشق جامعةعالالزرعيسامرعدنان محمد1702442

85.606تشرين جامعةنينوىانطيحنايوالند1705946

85.6دمشق جامعةالهامخضورأحمدعلي1701770

85.596حلب جامعةرغداءاشرفيمحمدحازمرزان1703459

85.59دمشق جامعةليناالحالقأيمنلين1702192

85.586دمشق جامعةزينبسريولعليمنى1702722

85.583تشرين جامعةهالهزاهرغسانزينب1705368

85.583تشرين جامعةبشرىاحمدمدينابراهيم1704980

85.576دمشق جامعةسوسنحدبه ابومروانوائل1703062

85.576دمشق جامعةجوهينهالشمنديقاسمتمام1700638

85.573تشرين جامعةميادهعقل ابومحمدريان1705316

85.57حلب جامعةفاطمةعبدهللا حاجاحمدنور1703973

85.57دمشق جامعةهديهالكريم عبدجمالروزر1701241

85.566دمشق جامعةسهيلهالعنازخليلعمار1701816

85.566دمشق جامعةليلىاالحمدغسانساندي1701433

85.56طرطوس جامعةودادابراهيممحمدفرح1706951

85.556دمشق جامعةرحاباسماعيلهادييونس1703188

85.556دمشق جامعةهدىالسمانعيد محمدربى1701030

85.553تشرين جامعةفاتنابراهيمناظماسعد1706419

85.553دمشق جامعةنعيمهسفرتامربيان1700572

85.55طرطوس جامعةاملمحمديونسمنى1707132

85.54دمشق جامعةهبةالحميد عبدفوزي محمدروان1701230

85.533طرطوس جامعةانعاميازجيجورجالكسندر1706427

85.53تشرين جامعةغيثاءعبدالغنيرامزعروه1705494

85.526حلب جامعةهناءالنجار السمعومحمدنور1707929

85.523طرطوس جامعةسهيريوسفطاللجود1706513

85.506طرطوس جامعةشيرينمحمودسلمانحال1706559

85.506حلب جامعةهالهعبدجولويندي ميري1703949

85.506طرطوس جامعةهدىمحموداحمدحنان1706567

85.503دمشق جامعةحناناللحامياسينالرحمن عبد1701673

85.503دمشق جامعةلمىالسلكهعمار محمدعمر1707999

85.503دمشق جامعةرحابالعيسميمنيرليلى1702183

85.5تشرين جامعةرستم ابتهاجاحمدهشامسوار محمد1708543

85.496دمشق جامعةانعامشهابمحروسوسام1703071

85.493حلب جامعةأملالغفور عبدابراهيمتيماء1703343

85.49حلب جامعةاليفهبريمحسنفاطمه1703716

85.483دمشق جامعةخولةالهايساللطيف عبداسراء1700281

85.483دمشق جامعةريتاالموسىعيسىماريمار1702248

85.48دمشق جامعةسوزانالجعفري يوزباشيسامرسليمان1701488

85.476حلب جامعةرغداءلطوفمعتزراما1703448

85.476دمشق جامعةسوسنصقرايمنعلي1701778

85.476البعث جامعةميرفتسحلولحيانثناء1704168

85.473دمشق جامعةرقيهالخطيبمحمدمحمود1702603
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85.473حلب جامعةحسناءالنجار ابراهيممصطفىفاطمة1703708

85.46حلب جامعةايمانشحادةغسانسونار1703561

85.456تشرين جامعةشهنازحسنالدين قطبمحمد1707605

85.456حلب جامعةملكةدملخيصفوانسدره1703527

85.456حماة جامعةغيدهعيسىسليمانداليا1706055

85.453دمشق جامعةهالهطهمحمدخير1700864

85.453حماة جامعةمنالحموديوسفمحمد1706267

85.453حلب جامعةروالناصحجورجميرا1703947

85.453حماة جامعةسهاموهوبهيثمنوران1706309

85.45دمشق جامعةساميهعليمحمودحسن1707414

85.446دمشق جامعةعائشهموسىاسماعيلاليانا1700347

85.443طرطوس جامعةسهىغانممحمدعمار1706910

85.44تشرين جامعةخولهمحفوضطاللمحمد1705708

85.436دمشق جامعةبيانصافيياسين محمدمريم1702670

85.43حماة جامعةالهامتمركنعانآالء1705956

85.426دمشق جامعةعبيرالمجيد عبدمعاذإياد1707734

85.426حلب جامعةمنىسقاالئقرضوانالرزاق عبد1703613

85.426دمشق جامعةريمنجارباللهللا هبه1702957

85.423البعث جامعةساهرهعباسعليفاخم1704544

85.423دمشق جامعةالهدى نورحبيجانعدنانروان1701223

85.42طرطوس جامعةمنالسليمانظافررند1706647

85.42دمشق جامعةهناءالفهدعلينور1702885

85.42حلب جامعةلمىحايكمازنمحمد1703866

85.416طرطوس جامعةعائدهجوهرهغالبإيمان1706374

85.416دمشق جامعةسميهالحسني الكيالنيباهلل معتزالهدى نور1702865

85.413حلب جامعةفريدهعبدالونور محمدسيزار1703563

85.413حلب جامعةإباءنشارحساممعن1703934

85.413حماة جامعةمنىشحودالنجماحمدامجد1706000

85.403تشرين جامعةوضحهمحفوضمعروفسوزان1706771

85.4طرطوس جامعةسميهعيسىرمضاننورا1707204

85.4دمشق جامعةسناءالرجبالكريم عبدأحمد1708360

85.4حلب جامعةرابعةجي قطنهزكريابيان1703325

85.396دمشق جامعةنعيمههللا العبدنعيمنهيل1702840

85.396حماة جامعةعزهالزعبيبشار محمدآمنه1705965

85.396دمشق جامعةعبيرالتمرباسلايالف1700414

85.396حلب جامعةنوالالرضوانإسماعيليزن محمد1703893

85.386طرطوس جامعةزواتعلياحمدآالء1706354

85.386طرطوس جامعةعدالمحمدسامرساندي1706751

85.383حماة جامعةفاديهالعزومحمودوالء1706331

85.383دمشق جامعةكلستانبشارجمعهسارة1701360

85.376دمشق جامعةسوسنالخطيبطريفمحمد1702421

85.37حلب جامعةروالطيبيعالء محمدليلى1703763

85.37البعث جامعةحنانحمودعليدعاء1704256

85.366طرطوس جامعةاميرهحسنياسرشادي1706777

85.366دمشق جامعةفادياصيدناويخلدونغريتا1701890

85.366تشرين جامعةيمنامخلوفأحمدحسن1706035

85.36تشرين جامعةعفافنجارالحليم عبدمحمد1705711

85.356حلب جامعةهالةنعسانقاسم محمدروان1703487

85.35حلب جامعةمريممحمدالعبدوابوراسابراهيمعبدهللا1703635

85.346البعث جامعةغادهجرديعليجعفر1704171
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85.346طرطوس جامعةميادهالعليبشيرراما1706612

85.343البعث جامعةنسرينالحافظطاللنور1704820

85.343دمشق جامعةأميمهجاموسسليم محمدمحسن1702307

85.34دمشق جامعةشذىالحالنيمحمدنور1702893

85.336دمشق جامعةآمنهالسعدييوسفإيمان1700134

85.33طرطوس جامعةمنيبهالحايكرجبعلي1706854

85.326دمشق جامعةعائشهالمصريهللا عبدميمونه1702773

85.326حلب جامعةخولهالرزاق عبدمحمودمحمد1703874

85.326تشرين جامعةهدىحبيبطاللجنى1706508

85.323دمشق جامعةسمرتركمانعليهللا هبة1702948

85.32البعث جامعةغصونعيسىعباسمحسن1704663

85.32دمشق جامعةسوسنالحورانياسامةمي1702739

85.316دمشق جامعةغادةالعمحسامسارة1701361

85.316حلب جامعةريمهنداوينور محمدقاسم محمد1703863

85.316دمشق جامعةوداعالعكلهطارقمحمد1702418

85.316دمشق جامعةاسماءسبيعياحمدرهف1701188

85.313دمشق جامعةكوثرالصالحالعزيز عبداحمد1700222

85.31تشرين جامعةسميرةاحمدمحمدسليمان1705409

85.31تشرين جامعةهياممعروففكريايهاب1705066

85.31حماة جامعةضياءفحلةعدنانمؤمنه1706228

85.306طرطوس جامعةاملحسنسميرزينه1706730

85.3دمشق جامعةثرياالصاللعبدالحميدمريم1708557

85.296تشرين جامعةليناالريمموسىأندريه1704934

85.293تشرين جامعةرباحسنحازمصبا1707871

85.29دمشق جامعةعبيرخربوطلينائل محمديزن محمد1702567

85.28طرطوس جامعةخولهالدين حسامأيمناحمد1706402

85.28طرطوس جامعةانصافسعودطاللعلي1706863

85.266تشرين جامعةمنىعضيمهبديععلي1705518

85.266تشرين جامعةوفاءتلجهمحمدمها1707136

85.266حماة جامعةإيمانأسودغازي محمدغزوة1706187

85.263دمشق جامعةفلايرمخولنظيرطوني1701621

85.263دمشق جامعةابتسامحيدرعبدهفاطمه1701966

85.26طرطوس جامعةميادهديبازدشيرحسن1706529

85.256تشرين جامعةنجاحعاقلزهيرزينب1705360

85.256دمشق جامعةكفىسليمانعليآيه1700158

85.253تشرين جامعةناهدةسليمانفؤادزينب1706725

85.253دمشق جامعةبهجهالرداويهيثمجيلم1700737

85.25دمشق جامعةرحابالدين زينتيسيرمرهف1702638

85.246دمشق جامعةعبيرسليمانسميرجيسى1700736

85.24تشرين جامعةأمينةحالقعليإيالف1704945

85.233دمشق جامعةمهااالبراهيمبسامفيصل محمد1702483

85.226تشرين جامعةليناجعفرأيمنمرح1705741

85.22دمشق جامعةسارهموسىصاموئيلداني1707758

85.216دمشق جامعةكندهصمالجيسهيلناتالي1702774

85.216دمشق جامعةحنانحريباسامهمنور1702716

85.216البعث جامعةهيفاءجمعهحسينحيان1704223

85.213تشرين جامعةاميمهمهنامعينحال1705181

85.21دمشق جامعةصبحيههنديهعليادهم1700253

85.206البعث جامعةسعاداالبراهيمعلي محمدتاله1704158

85.206البعث جامعةفيوليتهزيمغسانحال1704208
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85.206دمشق جامعةهدىالبلعوساحسانثراء1700654

85.2حلب جامعةسهيرجابرماهر احمدلين1708364

85.2دمشق جامعةميادهالعايدمحمديمامه1708461

85.2دمشق جامعةمرفترشيدجمال محمدمريم1708382

85.2دمشق جامعةحنانالزغيرسامرعبير1701712

85.19دمشق جامعةكرمجعمورأيمنربا1701018

85.183تشرين جامعةسالمازهريمحمدرغد الشريفه1705035

85.183دمشق جامعةمنىمصريعيسىمريم1702662

85.18البعث جامعةدعدمحرزنصربسمه1704147

85.176دمشق جامعةفاتنوزانعارفمحمود1702594

85.176دمشق جامعةرانيةسيلهعمادأحمد1700016

85.176دمشق جامعةهالديبابراهيمفايز1701975

85.17دمشق جامعةصونيادروبيايوبمارييت1702252

85.163تشرين جامعةناهدناصرمعينهديل1705889

85.16دمشق جامعةنهلهمحسنرغيدساره1701385

85.156دمشق جامعةريماضوبعمهندمحمد1702535

85.153طرطوس جامعةهويداالمقدمرشاداحمد1706404

85.153البعث جامعةانتصارمحمدهيثمابراهيم1704081

85.15دمشق جامعةليناالمحاميدمحمدمياسه1702748

85.146حلب جامعةايمانعاصييوسفتقى1703338

85.14دمشق جامعةريمحجارداودألين1700076

85.14دمشق جامعةرحابمسرابيمحمدآيه1700173

85.14تشرين جامعةسهيرجمالأكرمأيمن1704949

85.136البعث جامعةسميهالنقيباحمدمحمود1704722

85.136البعث جامعةسمردورهجهادإنجي1704061

85.133دمشق جامعةكلودالخوريحسانعدي1701724

85.13حلب جامعةريعانتريسيوائل محمدابراهيم1703247

85.13تشرين جامعةشاميعجيبعلييارا1705923

85.126دمشق جامعةشذىتوكلالمؤمن عبدرشا1701058

85.123حلب جامعةعدولهتموشكريسلوى1707483

85.12تشرين جامعةفاطمهصهيونيوليد محمدياسمين1705928

85.12دمشق جامعةعائشهالالاسماعيلبراء1700511

85.113دمشق جامعةبانهحموىحسام محمدجودي1700703

85.11تشرين جامعةحسنهحمادهسميحاريج1705006

85.11البعث جامعةاملعربشالياسكرم1704574

85.11دمشق جامعةسمرالشوفيجمالكنده1707722

85.11دمشق جامعةحمدةسندمحمدنور1702899

85.11دمشق جامعةغادهالحسينقصيمحمد1702485

85.106دمشق جامعةعفراءبركاتموفقنور1702911

85.106دمشق جامعةايمانسحلولنزار محمدمؤمنات1702222

85.106البعث جامعةسهامعبودحكمتعلي1704497

85.1دمشق جامعةميرناالناشطنقوالنبيل1708541

85.1دمشق جامعةازدهارالضمادهيثمعال1708414

85.1دمشق جامعةريمعصيدهمازنمعاذ1702686

85.1تشرين جامعةفادياعبادوليدرند1705286

85.096دمشق جامعةاسماءيحيىحسينإناس1700102

85.093دمشق جامعةندىالجزماتيمرواناسماء1700309

85.086تشرين جامعةامينهعمر سيدعليايمان1707381

85.086تشرين جامعةيسرىملحمفؤاداحمد1704993

85.076دمشق جامعةفاطمهالطويلراتبايمان1700425
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85.076تشرين جامعةحنانحسنموفقعقبه1705500

85.073دمشق جامعةسماحخليفهمحمدالدين سعد1701452

85.073حماة جامعةخلودمنيلؤياحمد1708002

85.073دمشق جامعةمروةالغورانينادرايالف1700416

85.07دمشق جامعةفاطمةطحطحفايزمحمد1702476

85.066تشرين جامعةثناءاحمدمحمدمصطفىعلي1705543

85.066تشرين جامعةسوزانشريقيمحمدرزان1705274

85.063دمشق جامعةماجدهالرفاعيوديعسامر1701425

85.053تشرين جامعةاملفحصهايادبراءه1707879

85.05حلب جامعةاملالحزوريمحمدحال1703398

85.046دمشق جامعةسهيرالنعاج ابوطاللاسامة1700265

85.046تشرين جامعةخديجهالحسنهابراهيمهمام1706322

85.043حلب جامعةبركهشدوسهيلبارين1707384

85.04تشرين جامعةامتثالزريقحسنريما1705334

85.04حلب جامعةرشيدهخلفجميلأيمن1703234

85.04البعث جامعةرضوهقاروطعطامجد1704659

85.033طرطوس جامعةعوليايونسأيمنعال1706829

85.03حلب جامعةالهامعنعنمحمدرزان1703457

85.026حلب جامعةحليمهجنيدعارفجمال1703348

85.023دمشق جامعةسناءكاملنضالمعاذ1707627

85.023حماة جامعةصبريهالتالويغسانغيث1706190

85.023دمشق جامعةيسرىاسماعيلعصامالهدى نور1702863

85.02دمشق جامعةأمليحيىعدنانليالي1702167

85.02دمشق جامعةكيندهونوسمحمدلين1702210

85.02دمشق جامعةسراءموسىنقوالحال1700783

85.02دمشق جامعةنائلهالحلبيغسانسالم1701474

85.013دمشق جامعةمنالالعزقينزارليلى1702184

85.013دمشق جامعةرانياالعوادسليمسارة1701362

85.013تشرين جامعةعبيردرغامجهادجود1705129

85.006دمشق جامعةنوالعطايامحمودعلي1701796

85تشرين جامعةسوزانحصريمحمدعصام1705496

85تشرين جامعةفاطمةعمقيهمظهر محمدالرحمن عبد1705475

85دمشق جامعةثناءالقبانيمحموديحيى1703142

84.996حلب جامعةعواشالحميدحسينأديب محمد1703789

84.996حماة جامعةحميدةاليوسفالمنعم عبدعال1706164

84.99حلب جامعةفلكالعبودالكريم عبدعمر1703669

84.986حلب جامعةريمحدادنادرغاييل1703680

84.98دمشق جامعةهيامحمدعصامتسنيم1700609

84.976تشرين جامعةضحىجبالوياحمدابراهيم1704969

84.97دمشق جامعةصفيهحمودهعزتمريم1702661

84.966تشرين جامعةفاطمةالحسنمحمودهبه1705877

84.966دمشق جامعةغفرانالديريغسانميس1702760

84.963حماة جامعةشهامهتليالتحسامشهد1706130

84.963تشرين جامعةسوسنعباسحسينزياد1705343

84.96حلب جامعةفتحيةحمادةاحمدكنان1703739

84.96دمشق جامعةاملالخطيبياسينمحمود1702610

84.953طرطوس جامعةازدهارعطيهنزيهعلي1706898

84.95البعث جامعةسوسنالسقاغسانعلي1704500

84.946تشرين جامعةسهامعليعليحيدر1706578

84.943طرطوس جامعةحسيبهحسينطاهرنوفل1707212
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84.94دمشق جامعةرندهزريقأكرمرفعت1701116

84.94دمشق جامعةاحالمرسالنعاطفآيه1700154

84.936طرطوس جامعةليندامحمدعليهبة1707220

84.936حلب جامعةرانيةكالوكعبدالكريمرزان1703456

84.936دمشق جامعةسحرجمولتامرحيان1700822

84.936دمشق جامعةصباحالحويشمحمديثرب1703141

84.933دمشق جامعةهدىزريفهاجودحسان1700753

84.93طرطوس جامعةرحابعباسفجرمحمد1707069

84.93حلب جامعةعبيركاتبزكريابانه1703302

84.923دمشق جامعةاميرهاسماعيل العليتحسينبراءه1707386

84.923طرطوس جامعةسهادونوسعليجنى1706510

84.923تشرين جامعةشهلهسلومحساناليسار1705997

84.92دمشق جامعةمنيرهنمرنزيهحازم1700743

84.92حلب جامعةعبيرالسيدأحمدفرح1703720

84.92حماة جامعةفاطمهحيدرمحمدبتول1706008

84.916دمشق جامعةرزانابوسلوكمالغياث1701923

84.913دمشق جامعةلبنىضوفادييمام1703163

84.913دمشق جامعةالهامكنجوياسرسوزان1701518

84.91البعث جامعةهويدايوسفتيسيرشادي1704419

84.896حلب جامعةميسقريدأيمنسدرة1703524

84.893دمشق جامعةحكيمةحسينقاسممحمود1702599

84.893حلب جامعةوئامكزهشريفشهد1703574

84.886دمشق جامعةنهادحيدرمحمدذيباحمد1700240

84.886حماة جامعةضياءالعمرفهد محمدشهد1706133

84.88دمشق جامعةهزاركوكهعيد محمداحمد1700237

84.876البعث جامعةملكههللا العبدحسينمحمد1704677

84.873حلب جامعةبراءهالدين زينزيادراما1703438

84.873البعث جامعةرشاالسباعيسعيد محمددانه1704244

84.873دمشق جامعةمهاهاشمعاطفراما1700967

84.873دمشق جامعةهدىالغني عبدمجديعمر1701853

84.873تشرين جامعةفاديااحمد علياحمدنيفين1705861

84.87حلب جامعةابتسامالنعساناسامهجودي1703364

84.866طرطوس جامعةوعدشحودعليمحمد1707061

84.866حلب جامعةأمجادطه سعيد محمدماهرعبدهللا1703639

84.863طرطوس جامعةفيروزحسنالحميد عبدجالل1706495

84.863تشرين جامعةكريتاتركمانينضالجورج1705137

84.863تشرين جامعةصباحعبادعليضاحي1705451

84.863حلب جامعةاملرشوعارفشيخو1703588

84.863حلب جامعةمهاالعبدهللامحمدعمر1703672

84.86طرطوس جامعةالهامزغيبيشفيقمحمد1707053

84.86دمشق جامعةحمدهعسافالدين محيسها1701509

84.86البعث جامعةنسرينفزعمطانسنور1704832

84.853دمشق جامعةمريمسليمانأحمدرهف1701187

84.85حلب جامعةصافينازمرادنيمنذرحازم1703380

84.846دمشق جامعةسوزاناحمدسامماري1702237

84.846حلب جامعةحليمهاالحمدعنادزياد1703501

84.846تشرين جامعةبشرىبهلولعبدالحميدلؤي1705614

84.843تشرين جامعةهالهديوبحاتمحافظ1705152

84.843دمشق جامعةروالضومطحبيبجوني1707754

84.836طرطوس جامعةأميرهحسنعلي محمدجميل1706502
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84.833حلب جامعةميادهعثمانمصطفىرفاه1707950

84.833دمشق جامعةليناشرفعمادرنيم1701151

84.823حلب جامعةنعيمهحسين الشيخمحمدايمان1703292

84.823دمشق جامعةبسمهاألسودهشامليلى1702185

84.82دمشق جامعةنبيلةشحادةرضوانياسمين1703129

84.816دمشق جامعةزينبالحجي يوسفحسنشفا1701545

84.816البعث جامعةحسنهالعليمحمدرقيه1704309

84.816دمشق جامعةابتسامالسعديعوضحياة1700820

84.813تشرين جامعةلينامحمودذكوانلمى1705628

84.813دمشق جامعةنعماتخنشورعمر محمدبيان1700581

84.813دمشق جامعةرفيدهمحروسايمناحمد1700206

84.813طرطوس جامعةليناشماسبهجتجورج1706516

84.803حلب جامعةجميلهالدانامحمدهيا1708004

84.8تشرين جامعةدانياسلماناحمدرزان1708550

84.8تشرين جامعةغيداءاسبرفائزسالفه1705406

84.8تشرين جامعةمنىعفيصهجمالسناء1705418

84.8دمشق جامعةكلوديسالعثماننديمالعابدين زين1708153

84.796تشرين جامعةحليمهاحمد حاجخالدنور1705837

84.79حلب جامعةرناحلبيسائدعامر محمد1703844

84.79دمشق جامعةفطومحمزهعليراما1700970

84.786دمشق جامعةفاطمهرضوانعليريان1701258

84.786تشرين جامعةنظيرهالسودهرئيفحيدر1705202

84.783دمشق جامعةهالههيطالنيالدين عمادرغد1701083

84.783دمشق جامعةهنادهالمأمونطالللونا1702160

84.776تشرين جامعةانتصارمناعالفقار ذوهبه1708059

84.776طرطوس جامعةفاتنوسوفايمنمي1707140

84.773تشرين جامعةزوياقدسيهجورجسليم1705408

84.773طرطوس جامعةسلوىابراهيمعلينتالي1707160

84.773البعث جامعةدرهالساعاتياحمديامن1704888

84.77دمشق جامعةمنالالزعبيياسرمحمد1702563

84.766حلب جامعةسميةواديهيثمإيالف1703232

84.763دمشق جامعةايمانعبدهللا ابوطارقنور1702880

84.763تشرين جامعةوحيدهنجارعلي محمداحمد1704998

84.76تشرين جامعةغادهجوريهفيصلحسن1705161

84.756دمشق جامعةهناديالتمرابراهيممجد محمد1702507

84.753البعث جامعةامتثالنوفليوسفجود1704185

84.75دمشق جامعةرونقشاطوحينعميهال1703014

84.746دمشق جامعةديمهالفريجاتغسانزياد1701333

84.743طرطوس جامعةسعاداسماعيلنزارروان1706673

84.743طرطوس جامعةحياةحنطايهنضالحازم1706526

84.74تشرين جامعةاميرهياسيننايلصالح محمد1705707

84.74دمشق جامعةرولههنيديعصامكريم1702061

84.74دمشق جامعةماريخزعلحسامهديل1702992

84.74دمشق جامعةخلودعلي السيدعلي محمدطالب1701616

84.736تشرين جامعةخولهالمحمودجميلعلي1706169

84.73دمشق جامعةيسرىالسالمهمحمدمريم1702666

84.726البعث جامعةرويدةباكيرالحميد عبدحمزه1704214

84.726حماة جامعةنادياسالمةصالحاسراء1705993

84.726تشرين جامعةصفيهجنديرياضالنا1705617

84.723دمشق جامعةزكيهحيدرممدوحعبير1701718
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84.723حلب جامعةناديهالعزيز عبدمعتز احمدمحمد1703797

84.72طرطوس جامعةمهىسمعاننقوالجويل1706520

84.716طرطوس جامعةفاديهخضرهيثم غنوه1706928

84.716البعث جامعةرباحاالبراهيممحمدحنان1704216

84.716دمشق جامعةلبيبةالصالحيوليدراما1700997

84.713دمشق جامعةايمانيزبكابراهيمجابر1700660

84.71تشرين جامعةمنىرخاميهمحمودمصطفى1707119

84.706دمشق جامعةهناءالسليمانايسررحمه1701038

84.706دمشق جامعةهالةحسن حاجأحمدهاجر168962

84.703دمشق جامعةبسمهشموطالرزاق عبدفراس محمد1702479

84.703حلب جامعةفاتنبركاتماجدشهد1703577

84.696حماة جامعةسماحالسقاخالدهدى1706314

84.696حلب جامعةسائدةمحايريمحمدناصرلين1703769

84.696البعث جامعةمهاالحلوانينبيلربا1704286

84.696دمشق جامعةمنىآغا محموداكرمنور1702851

84.69دمشق جامعةفايزهسبسوببشير محمدبشرى1700544

84.686طرطوس جامعةثناءعسافمحمدميس1707152

84.683دمشق جامعةعائشهالنجار سمعومصطفىنور1702906

84.673دمشق جامعةسميرهصباغصخر محمدبيان1700579

84.673دمشق جامعةليناالخالدصائبيزن1703146

84.67دمشق جامعةلطيفهسنجاببدراالء1700321

84.67البعث جامعةسمرالمحمدعدنانيسر1704895

84.663البعث جامعةعزهالبوابهللا عبدنور1704823

84.663البعث جامعةرندةشناتيمحمودهللا منة1704767

84.663دمشق جامعةلماغزالهيثمهيلين1703057

84.66طرطوس جامعةديانااسماعيلابراهيممحمد1707042

84.653البعث جامعةنسرينالسعيدبسامديمه1704263

84.65دمشق جامعةامونهالحمودحمدابتسام1700187

84.646دمشق جامعةسميرهحلبيهاحمدداليا1708052

84.643البعث جامعةليلىنقولنافذطوني1704449

84.643دمشق جامعةمنالعمارسامرالرحمن عبد1701660

84.64دمشق جامعةالهامعليصديق محمدآهين1700111

84.636حلب جامعةثناءسراجهيثمهللا هبة1703994

84.633طرطوس جامعةامالهاللعليغزل1706923

84.633حماة جامعةمنىملحمبساملمى1706219

84.63البعث جامعةوفاءاليوسفدرويشلين1704616

84.63دمشق جامعةرندهطويلهخالدلؤي محمد1702490

84.63حلب جامعةكارالسقالجانسينتيا1703566

84.623البعث جامعةفلكمحسنمحمدباقركندة168952

84.623دمشق جامعةهناديالعامرالناصر عبدرغد1701080

84.623دمشق جامعةسحابالحمويفراسايه1700450

84.623دمشق جامعةعائشهغنيمفوازعثمان1701720

84.623دمشق جامعةمنالسرحانسامرراما1700966

84.62دمشق جامعةنعماتحجيرمحمداسامة1707739

84.616دمشق جامعةميساءاألصفرهشامماهر1702270

84.613دمشق جامعةهدىاحمدعدنانبتول1707703

84.61طرطوس جامعةازدهارمحسنالكريم عبدزينب1706723

84.606دمشق جامعةهدىالشيبانيكفاحنايا1702792

84.603طرطوس جامعةانتصارعباسرياضالنا1706980

84.6دمشق جامعةهناديجبيلعادلكاترين1702027
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84.6دمشق جامعةكوثرحسنخليلأيهم1708565

84.596دمشق جامعةناهدالجوبرانيناصرسدين1701445

84.593البعث جامعةسناءخضورمنيرعفراء1704479

84.593حلب جامعةميسونكوريهحناسامي1703517

84.59دمشق جامعةهيامعبدهللابسامرهام1701177

84.586دمشق جامعةغادهعزامسالملين1702198

84.58البعث جامعةساميةالبيطارالرحيم عبدانس محمد1704670

84.58دمشق جامعةروضهعلي المالقاسمعبدهللا1701705

84.58دمشق جامعةلينداالرباطبكري محمدالدين عالء1701762

84.573تشرين جامعةهناءامونوديعهال1705896

84.566دمشق جامعةمريمالعوابدهجادهللاهناء1703023

84.563حماة جامعةماجدهبيطارياسرصفاء1706140

84.56دمشق جامعةرويدهكوسهمحمدغياثاسراء1700285

84.56طرطوس جامعةميلياسلوممنذراليسار1706428

84.56دمشق جامعةسحرهللا العبدخلفقيس1702022

84.556حلب جامعةفطومبكروالكريم عبدنور1708001

84.553حلب جامعةايمانادريسمحمدالجواد عبد1703606

84.553حلب جامعةشيرازاسماعيلعليهيف1704008

84.55طرطوس جامعةريماعليعليالعابدين زين1706707

84.543دمشق جامعةيسرىيحيىنبيلعمار1701827

84.543دمشق جامعةدعدأسعدمحمدهنادي1703027

84.543حلب جامعةمنىعبدربهعبدالعزيزالمنار فاطمه1703714

84.543دمشق جامعةفاطمهالناصرقاسممريم1702663

84.536دمشق جامعةسارهالمحمداحمدسعد1701451

84.53تشرين جامعةشذىحاتمحاتمأوس1704938

84.526طرطوس جامعةريمعليمعنحنان1706570

84.523دمشق جامعةهدىالهبرييحيىجودي1700709

84.523دمشق جامعةخضرهنقرشحسنهبه1702960

84.513حلب جامعةماجدةكياليعالءعامر1707953

84.513دمشق جامعةزينبسعيدحسينخير محمد1702387

84.513دمشق جامعةهناءالقضمانيشريفصبا1701570

84.51دمشق جامعةاميرهالدعاسابراهيمديمه1700927

84.51حلب جامعةنفيسهدليواتيسميراسيا1703266

84.506تشرين جامعةسهيالمعالجابرمايا1707016

84.503دمشق جامعةآمالالطويلوليدليلى1702186

84.503دمشق جامعةختامدخانبدرضرار1701600

84.503حلب جامعةمنىربه عبدالعزيز عبدخديجه1703413

84.5دمشق جامعةفاطمهيوسفانخير محمدرزان1701047

84.5دمشق جامعةهيامالعمريايمنآالء1708547

84.496دمشق جامعةيمنهكسحوتزياددعاء1700894

84.493دمشق جامعةمريمابوهدبةانورالدين بدر1700503

84.493البعث جامعةسهامفرزاتمصطفىمريم1704746

84.49حلب جامعةعبيركالسيمحمودايمنمالك1703776

84.49دمشق جامعةمحسنهالخطيبزهيرهيا1703037

84.486دمشق جامعةسحاباألحمرعماريارا1703108

84.48حلب جامعةاسرهنعسانيمحمدندى1703967

84.476دمشق جامعةعائشةاغاكمالتقى1700630

84.47دمشق جامعةنورسمحمدفراسمايا1702277

84.47البعث جامعةتاتياناالحسنراتبداريا1704242

84.466تشرين جامعةيسرىالحسينطالبلقمان1705626
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84.456تشرين جامعةكوثرالخيررمزيالفقار ذو1705245

84.456حلب جامعةليلىالحنشاحمدغفران1703685

84.453البعث جامعةلوندهاالبراهيمخضرأحمد1704032

84.453البعث جامعةفاتنالقيمنشوانفراس1704557

84.45دمشق جامعةهيلداالكاشيعمادجويل1700729

84.446حلب جامعةجوليانااوكزانأنورماريان1703774

84.44دمشق جامعةنزيرهالحسنيهسميرباسل1700464

84.44دمشق جامعةهناءالمصطفىعليتسنيم1707394

84.433طرطوس جامعةهيفاءحسانرجبعزيز1706828

84.43تشرين جامعةناتالياديبانغياثكاتيا1707885

84.43حلب جامعةأسماءاألحمدوليدايه1703296

84.426طرطوس جامعةنبيههعبداللـهالدين عمادآية1706368

84.423دمشق جامعةفلايرالزغبيكمالريان1701260

84.423البعث جامعةفلكقلوبكاحمدبيان1704153

84.406تشرين جامعةنجوىزمردظريفلمى1705630

84.406حلب جامعةزكيهحجي عليحبشمحمد1707594

84.406دمشق جامعةرمزيهضاحيمحمدرايان1701016

84.406حماة جامعةهندحسنسميرسمر1706114

84.403دمشق جامعةثراءسيفرائددلع1700912

84.403طرطوس جامعةرتيبهخليلعبداللطيفزينه1706731

84.396حلب جامعةمنالشماعطلعت احمدغزل1703682

84.39دمشق جامعةسعادالغوثانيهايلعبدهللا1701707

84.383حلب جامعةغصونالصاريمحمدبتول1703307

84.383دمشق جامعةمنىالرهواناللطيف عبدعمار1701820

84.38تشرين جامعةنهاكنجوعليمايا1707875

84.376حلب جامعةريمالبان قضيبفوزيإيالف1703231

84.376طرطوس جامعةأريجعبدهللاصالحشذى1706783

84.376دمشق جامعةعمشهمعموحامدالرا1707561

84.373دمشق جامعةايتانحمصيلطفيشام1701530

84.373حلب جامعةميسونهواشايمنبانة1703301

84.366دمشق جامعةهيلدااألنوفساميميري1702755

84.363دمشق جامعةداللقاسمنبيلمحمد1702539

84.36حلب جامعةامونهالعليحسنسهى1703556

84.356دمشق جامعةجورجينهمصطفىفايزخزامه1706053

84.353دمشق جامعةمرامطيفورأحمدراما1700958

84.353حماة جامعةوفاءكرزونمرهفزاهيه1706096

84.35البعث جامعةمطيعهباشاغازيالبتول1705995

84.35تشرين جامعةرحاببدورعليطارق1705456

84.346دمشق جامعةميساءطيبيوسفهاجر1702936

84.34تشرين جامعةملكهعليمنذرفرح1705595

84.34طرطوس جامعةداللعبداللـهعبداللطيففارس1706942

84.34طرطوس جامعةكوثرزهرهنظيرحال1706565

84.333دمشق جامعةمهاعثمانخالديمان1703170

84.333طرطوس جامعةجيهانمحمدأحمدرمضان1706640

84.333دمشق جامعةسعادفرحاترياضرشا1701056

84.323حلب جامعةمجدشماعهيثمشهم محمد1703831

84.323البعث جامعةآمالشماليحاتم محمدنور1704831

84.323حلب جامعةسمرفخروالدين فخرعبدهللا1703638

84.32حماة جامعةريمهبطرشمحمدغنى1706189

84.32دمشق جامعةمهامسعوديحيىسمر1701500
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84.316البعث جامعةهويدةعثمانالمؤمن عبدرؤى1704270

84.316البعث جامعةلمىغندورايليهبة1704847

84.313تشرين جامعةتمامخيربكمحمدعلي1705540

84.313دمشق جامعةشمسهالعكلمعينحسام1707413

84.31حلب جامعةسهيرالكياليعمارالقادر عبد1707959

84.306دمشق جامعةريتهفرحرؤوفجولي1700721

84.306دمشق جامعةنعيمهقرقزانمنيفمنى1702724

84.303دمشق جامعةرغداءعبودحسنرند1701131

84.303تشرين جامعةهباشاقولسائرمارية1705658

84.3حلب جامعةشيرينحمصيالدين مجد محمودالقادر عبد1708518

84.3دمشق جامعةرانيهالجاويشابراهيمريم1708402

84.296طرطوس جامعةملكهابراهيمعيسىحسن1706541

84.296دمشق جامعةهندالشلبيالقادر عبدرغد1701079

84.293دمشق جامعةنايفهمحسنالدين بدرصبا1701569

84.293تشرين جامعةردينهزوباريعليايمان1707887

84.29دمشق جامعةرزانالحلبي فاروقنبيل محمدكنانه1702077

84.29دمشق جامعةمانيهعبدالكريمرمضانريم1701294

84.286طرطوس جامعةجنانعباسبسامعلي1707712

84.28البعث جامعةاميمهزيدانموسىساره1704384

84.276دمشق جامعةميسونعامرمالكمنصور1702715

84.273دمشق جامعةصالحهالعبدهللاحمدباسل1700462

84.273دمشق جامعةأميرهعيسى ياسينأحمدرغد1701065

84.273دمشق جامعةسوريةابراهيمحكمهمريم1702658

84.273دمشق جامعةآمنهجبريهشاملينه1702221

84.273البعث جامعةحليمهالطويلطاللبيان1704154

84.273تشرين جامعةسمراصالنغالبرغد1706635

84.266حماة جامعةهيفاءضمانوائلشدن1706127

84.263دمشق جامعةرشافاكوشهماممجد1702302

84.26دمشق جامعةفاتنالدقرمازن محمدعمرو1701864

84.26تشرين جامعةجنانعلياحمدمحمد1707874

84.256حلب جامعةنعيمهبكاريفوازمحمد1703862

84.253تشرين جامعةميساءاليقهعهدخضر1705217

84.25دمشق جامعةعائدهخليلعالءمحمد1702448

84.25حماة جامعةفاطمالخليفمحمداناغيم1707374

84.25حلب جامعةسميرةالطويشالرحمن عبدعلي1703656

84.246طرطوس جامعةأميمهحمودبسامروان1706667

84.246دمشق جامعةميادةمالصالحعبدالهاديعبدهللا1707518

84.243تشرين جامعةاميرهالشايبالكريم عبدخضر1705216

84.243دمشق جامعةاميرهالطباخبشيرغياث1701922

84.24طرطوس جامعةبديعهاحمدحيدرمجد1707032

84.23حلب جامعةخزامىمدرسرشدي محمدآية1703229

84.23دمشق جامعةسناءالحفيانحسن بتول1700469

84.223دمشق جامعةسهاالرهونجيالقادر عبدسما1701490

84.216حلب جامعةنهالالدين محيعمادثريا1703344

84.213دمشق جامعةريمجوالنبرهانسراب1701446

84.213حلب جامعةجونيهصومييوسفمريم1707621

84.213تشرين جامعةمانجومالحفرزاتعلي1705539

84.206البعث جامعةسميرهالعمرعدنانعبير1704475

84.203دمشق جامعةمريمزيدانفايزرنيم1701153

84.203تشرين جامعةهيفاءالخطيباوسالحميد عبد1705473
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84.19حلب جامعةيمنىعازارابراهيممنير1703941

84.186البعث جامعةوفاءجحمهيثممحمد1704713

84.183البعث جامعةجوليتقرميدايمنسليمان1708084

84.18تشرين جامعةسحرسالمسليملينا1705652

84.18البعث جامعةعائشهالمصريالدين ضياءأمنة1704058

84.176دمشق جامعةربابالحمورهاحمدشهد1701549

84.173حلب جامعةملكحموعادلسنا1707940

84.166حماة جامعةنجاحبيرماسماعيلهديل1707666

84.163تشرين جامعةحفصهارشوكيهاحمدنور محمد1705733

84.163دمشق جامعةغادهالساريقسيميزن1703149

84.156حلب جامعةناديهعمريعمادمجد1703784

84.153البعث جامعةميادهزكريازكرياعائشه1704452

84.153تشرين جامعةوفاءبوبومحمدحيدر1705208

84.153دمشق جامعةرانيااالفيونيوليدالنا1702113

84.15حلب جامعةفاطمهحوارينهادنور محمد1703883

84.146حلب جامعةنهلهنحاسمحمدسناء1703554

84.143دمشق جامعةنادياالمحسنعليشعيب1701544

84.143طرطوس جامعةعبيراحمدعيسىحسن1706542

84.14حماة جامعةفيروزمحفوضساميفادي1701943

84.14دمشق جامعةاململيكيانميشيلباتريسيا1700459

84.136تشرين جامعةكفاحعديرهنزارجوا1705126

84.133طرطوس جامعةمديحهأحمدعيسىمحمد1707066

84.133دمشق جامعةوهيبهزخم ابوابراهيمساندرا1701429

84.13البعث جامعةرالعسافعدنانباتريسيا1704131

84.126دمشق جامعةرشاالراسينبيلريتا1701273

84.123تشرين جامعةجمانهاحمدحسنايه1705063

84.123حماة جامعةضحىالرفاعيحسانرانيا1706071

84.12طرطوس جامعةاملحمداناحمدمجد1702280

84.113تشرين جامعةلينانجمووسيممحمد1707078

84.106دمشق جامعةهديهسليمانوليدرنا1701128

84.103البعث جامعةسهيرمسوحهللا سعدكارول1704569

84.096دمشق جامعةنبيلهالحمدعمر احمد1708152

84.096دمشق جامعةسميهعثمانديب محمداسامه1700274

84.096حلب جامعةفاتنفالحهمحمدعبداللطيفعدنان1703646

84.093البعث جامعةهناءحلوانينزارهيا1704870

84.09تشرين جامعةميميابراهيمسميرساره1705386

84.09حلب جامعةزينةخياطانطوانمجد1703780

84.086دمشق جامعةسالمصفوههللا عبدالرحمن عبد1701664

84.083البعث جامعةرفاهالهاشميعصامالودود عبد1704472

84.08دمشق جامعةغفرانشواكابراهيمرزان1701039

84.073طرطوس جامعةمنالحسنباسمياسمين1707286

84.073دمشق جامعةمهاشبيبخالدانس محمد1702338

84.07تشرين جامعةهالهموسىأميننور1707886

84.07دمشق جامعةندىالحريريمحمدشهد1701552

84.063حماة جامعةرزانديريحسانخالد1706050

84.056دمشق جامعةزينبخيربكالمطلب عبدزينه1701354

84.056حماة جامعةاملمنصورغزوانآيه1705977

84.056حلب جامعةبثينهعبيداحمدالرحمن عبد1703608

84.05دمشق جامعةحليمهالحجهسعيدأسماء1700041

84.04دمشق جامعةرناالشيخراشدامنه1700373
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84.04تشرين جامعةجمانهمويشهفائزأحمد1704912

84.036تشرين جامعةغفراناسماعيلعمادعلي1705534

84.033تشرين جامعةهنياخضوراحمدهيا1705901

84.033حلب جامعةحسناءفرافهدرامي1703453

84.03دمشق جامعةربىالصباغبشارسهيل1701511

84.03طرطوس جامعةسالفهنصرالدين حسامحسن1706530

84.026طرطوس جامعةنهلهاسماعيللؤيعلي1706882

84.026دمشق جامعةايمانخشفهلؤي محمدراما1700988

84.023حلب جامعةابتسامدولةأحمديارا1704016

84.016دمشق جامعةرفاءالنجمفيصلحسام1700750

84.013تشرين جامعةغروبالحايكنبيلجعفر1705118

84.013دمشق جامعةزركهالخليلرضواناراس1707359

84.01حلب جامعةزينهكياليحكمتراما1703435

84حلب جامعةفوزيةالقصابماجد محمدرنا1703471

83.996دمشق جامعةجهينهابوسرحانصابرلميس1702147

83.993دمشق جامعةمنىعوكرعدنانبشرى1700540

83.99البعث جامعةبرتقردوحعطيهمرح1704734

83.99تشرين جامعةفاطمةفرحاتاللطيف عبدنبال1705807

83.983طرطوس جامعةمسيرهسلمانعبدالمجيدإيناس1706375

83.976طرطوس جامعةميسونغانممحمودهديل1707239

83.976حلب جامعةزينبحسورشيدايفان1703286

83.973حلب جامعةنهلهقرنوبأحمدسارة1703510

83.963دمشق جامعةفضيلهنعسانمصطفىحسن1700764

83.963حلب جامعةمهىباللحسان محمدالملك عبد1703627

83.956دمشق جامعةسوسنالعيسميموفقشذا1701538

83.956طرطوس جامعةداللحساموابراهيمنور1707188

83.953دمشق جامعةرجاءطعمهحمدي محمدساريه1701417

83.95دمشق جامعةأملالعكاويمحمدعال1701756

83.95دمشق جامعةنسرينرسالنيوسفشهد1701555

83.946تشرين جامعةغادهشبلمحمودنغم1705817

83.943طرطوس جامعةانشراححيدرطاهرفرح1706948

83.94حماة جامعةدياناعبدوخلدونفال1706205

83.936دمشق جامعةغادهحبيبنزيهريم1701311

83.926دمشق جامعةميساءالكرديبرهانأنس محمد1702310

83.923دمشق جامعةليناالحفارعادل محمدملهم1702698

83.923دمشق جامعةديناحامدمرهفالنا1702111

83.923حلب جامعةرانياطالبسعدمنى1703940

83.92تشرين جامعةروضهاسماعيلابراهيمهديل1707226

83.916دمشق جامعةمنىكوركيسسعيدهيا1703038

83.916دمشق جامعةامينهالمصطفىابراهيمعمار1701812

83.91تشرين جامعةجولياغانميوسفاسامة1706416

83.91تشرين جامعةمنىالعمرأحمدفاروق1705590

83.906تشرين جامعةسحرعطيهناجحمها1705781

83.903تشرين جامعةميسونسليماننبيليحيى1707297

83.9دمشق جامعةصيتهالعليموسىمزعل1702673

83.9حلب جامعةغادهعطرهحسينسدره1703526

83.9دمشق جامعةمرفتالنحاسالفتاح عبدسيما1701521

83.89دمشق جامعةسائدةحمدانعماداوس1700403

83.886دمشق جامعةريمازيد أبوطارقدالل1700908

83.886تشرين جامعةهناديداالتيبشارليلى1705641
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83.883البعث جامعةروالخيارىالخالد محمدساره1704380

83.88دمشق جامعةخلودالبظناخالد محمدكمال محمد1702488

83.88حلب جامعةحسناءاالحمدأحمدخالد محمد1703813

83.873حلب جامعةهناديبابامصباحجودي1703372

83.873البعث جامعةلميامحمودحسنسنابل1704409

83.873تشرين جامعةغادهسليمانآصفساره1705383

83.87دمشق جامعةغصوناللبنيموفقرائد1700955

83.866دمشق جامعةالهدى نورالمصريابراهيممنى1702718

83.863حلب جامعةنهىسلطانمحمودغرام1703681

83.863طرطوس جامعةجوهينهونوسعزيزهبة1707219

83.853دمشق جامعةندىخياطوليدشروق1701542

83.853دمشق جامعةحنانكولوالدين نور محمدساره1701404

83.853تشرين جامعةمنىرضوانمنذرحال1705182

83.85البعث جامعةفيروزمصطفىيوسفأماني1704053

83.85دمشق جامعةرانيهالخطيبايمنقمر1702016

83.85حلب جامعةغايناكركراميننور1703976

83.85طرطوس جامعةميادهيونسياسينيوال1707319

83.846تشرين جامعةربابقبالنعليرباب1705268

83.843دمشق جامعةهالهالحسيكيمأمونهيا1703042

83.836طرطوس جامعةنانيتبطرسوجديعيسى1706919

83.833دمشق جامعةروالعامرسامرالرا1702092

83.833دمشق جامعةوجيههعمرعبدالصمدزهراء1701328

83.833تشرين جامعةهندابراهيمثابتيازد1705926

83.83دمشق جامعةاملحسن شيخحسانشهرزاد1701556

83.823دمشق جامعةمجدبزازهخالدساره1701380

83.823تشرين جامعةفردوساطرشيونسعلي1705553

83.82دمشق جامعةرانياملسيسامريامن1703138

83.816تشرين جامعةجميلهشحادهطالللمى1705629

83.813دمشق جامعةربابكناكريهمسلمغنى1701919

83.81دمشق جامعةسندسعكاشنبيهنديم1702820

83.81دمشق جامعةخزامهالخطيببسامدانه1700871

83.81تشرين جامعةسريعهسالمهمحسندعاء1705230

83.806دمشق جامعةليلىالحميداحمدالرحمن عبد1701651

83.806حماة جامعةميساءبلولمصطفىورد1706329

83.806دمشق جامعةرهفالدين صالحعابدجودي1700700

83.803طرطوس جامعةوفاءعسافصالحرنا1706642

83.803دمشق جامعةهدىاحمداسماعيلآمال1700079

83.803تشرين جامعةمنىجبارههيثماحمد1705001

83.8تشرين جامعةعطريهبرهومبسيمرئبال1705248

83.8دمشق جامعةنادرهشعراويمحمدسعيدآالء1708522

83.793حلب جامعةنائلةعطارحمزهابراهيم1703246

83.793تشرين جامعةسماحنبيعهمحمدمرح1705749

83.79حماة جامعةندىشموطوسامسيلين1706126

83.79البعث جامعةنجوىديبهابراهيمروجيه1704334

83.79دمشق جامعةبشرىشنورمحمدطيف1701622

83.783تشرين جامعةوضحهالعباسسليمانعبدالرحمن1707512

83.783دمشق جامعةأملالدين سيفشوقيوسام1703070

83.783حلب جامعةدريهناصرأحمدنجوى1703965

83.783حلب جامعةفريدةرسالنبسامعبدالمنعم1706161

83.783طرطوس جامعةربىالصالحرائدليليان1706999
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83.78تشرين جامعةشارلوتابراهيمخليلخلدون1705218

83.78تشرين جامعةعبيرحمودغساندينا1705242

83.773دمشق جامعةفادياالسالمجهاداحالم1700203

83.773تشرين جامعةهناديصقرغساننور1705846

83.77دمشق جامعةمجدوردهحسنمرح1702626

83.77دمشق جامعةمارينابورنزسيانسركيساراز1700255

83.766طرطوس جامعةنعمىسليمانعليفرح1706949

83.766حلب جامعةداللاللجيأحمدفاطمة1703697

83.76حماة جامعةميساءزينوغفارباسم1706005

83.756البعث جامعةهزارالشعارالدين صالحمحمد1704689

83.75دمشق جامعةمنىكحلوسعمرإياد1700119

83.746دمشق جامعةمهاسالميالحارثكاترين1702025

83.746دمشق جامعةفلايرحجارموفقأحمد1700027

83.74حماة جامعةبهاءعبيسيامجدوسيم1706330

83.726البعث جامعةسميهسويدرياضرؤى1704269

83.723طرطوس جامعةرضيهحمدانمنيفبراءه1706469

83.72تشرين جامعةهدىرويهبراميمصباح1705762

83.716دمشق جامعةفطمهالمهاينيسمير محمدالدين عز1701731

83.71حماة جامعةسوسنعرابينذير محمدميسم1706288

83.706حماة جامعةايمانالبيطارباسلكارال1706212

83.706دمشق جامعةودادالعاقلهيسمكاتيا1702034

83.706طرطوس جامعةربابأحمدأحمدصبا1706793

83.703البعث جامعةايمانالدائم عبدهشامالهام1704107

83.703حلب جامعةهبةمصاصاتييوسفدرة1703420

83.7حلب جامعةشذىحاووطعبدالرحمنمحمدصبري1703899

83.696حلب جامعةهالالطهزهديسميرة1706118

83.696دمشق جامعةعواطفخليلاسعدمرح1702623

83.693دمشق جامعةرانياالهواسميرالرحمن عبد1701661

83.69تشرين جامعةهدىبكباشيخالددانيه1705222

83.686دمشق جامعةبتولالكرميوسف محمدآية1700126

83.683دمشق جامعةهناديالحمويرائدهيا1703034

83.68البعث جامعةآسيايوسفيونسعمار1704519

83.676دمشق جامعةريمسودانرضوان محمدشام1701533

83.673حلب جامعةميسضعضعحمزهرؤى1703429

83.673دمشق جامعةابتسامالعبدابراهيمخليل1700858

83.673دمشق جامعةبيازهمرادعبدالرحمنماهر1707584

83.67تشرين جامعةرنانصيرقدسيالحسام1705026

83.67البعث جامعةفلايرالحسينحسينشعيب1704427

83.666حلب جامعةنديمهجولومحمدهاني1703991

83.666دمشق جامعةوجداندرباعديبرنيم1701147

83.66حلب جامعةفداءخانهخليلالرا1703745

83.66دمشق جامعةسمبرهقاقنوفل محمدمداد1702611

83.653البعث جامعةمهاوسوفنزيهدانيال1704250

83.65دمشق جامعةاملخالدعمادالدينعبدالرحمن1701703

83.65دمشق جامعةمنالاخرسايمن محمدكرم1702056

83.65دمشق جامعةبديعهموسىغياثيارا1703110

83.646حلب جامعةلينامارتينيبشار محمدنور محمد1703882

83.633دمشق جامعةاميرهديوبمحسنرغد1701093

83.63دمشق جامعةرونازالرزاق عبدعليمرام1702618

83.626حلب جامعةنورافتالمحمدجودي1703371
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83.626دمشق جامعةفاطمهعثمانايمنمازن1702253

83.623دمشق جامعةكوثرباشا بكرياحمدهللا عبد1701683

83.623دمشق جامعةالهامطهمحمدعلي168988

83.623البعث جامعةختامالخضاريمحمودمحمد1704707

83.62البعث جامعةنجاححمصيتيسيرمحمد1704672

83.62تشرين جامعةوفاءحلوهبسامرغد1705277

83.613البعث جامعةرئيفهالعلينزيرروان1704333

83.613دمشق جامعةرشاالحوريسامر محمدرفيق محمد1702398

83.61حلب جامعةمفيدهوليوسليمعبدهللا1703637

83.61دمشق جامعةهالهالفريحتيسيرساره1701376

83.606حلب جامعةهناءسلخوعمربالل1703319

83.603دمشق جامعةمريمرعدأحمدعلي1701771

83.603دمشق جامعةنتيجهحاجيعبيددلوفان1707427

83.603دمشق جامعةصفاءعرفهابراهيمساره1701369

83.6حلب جامعةرفاهمجوزعالءالدينهيا1704006

83.6حلب جامعةهدىادنارضوانتقى1703337

83.596تشرين جامعةنبيههابراهيمسهيلرزان1705273

83.593تشرين جامعةمنىطالباللطيف عبدنور1705845

83.593دمشق جامعةديناالشماسنوافكاتيا1702033

83.59طرطوس جامعةديانهشعبانأمجدحسن1706528

83.583دمشق جامعةندىحجوسميرمحمد1702409

83.583حلب جامعةخديجهالحموكاملامينه1703277

83.58حماة جامعةوسامالتوماابراهيمحبيب1706031

83.58البعث جامعةمريمدربولينزارماري1704630

83.573تشرين جامعةسمرسلهبعليعباده1705469

83.566حلب جامعةهدىشرباتي صباغرضوانأحمد1703192

83.566البعث جامعةرشاحسن موسىهيثمرامي1707826

83.56دمشق جامعةلماالخليلحسامالياس1700343

83.556البعث جامعةمنىاالحمدخضرساره1704376

83.55طرطوس جامعةراغدهكناجايمنعلي1706843

83.546دمشق جامعةزهراءالحمصيخيرالديننديمه1702821

83.543دمشق جامعةربيعهحصافبدرانيعقوب1707691

83.543طرطوس جامعةسحرخضورعدنانرشا1706632

83.54دمشق جامعةامنهخنصرخالداسراء1704090

83.54تشرين جامعةهناءالشمالت ابولؤيريما1705335

83.54البعث جامعةحبسهدحوشموفقيارا1704884

83.54دمشق جامعةشاه دلخلفحسينجيهان1707407

83.53حلب جامعةعبيرقطانيحيىأحمدغيث1703207

83.526دمشق جامعةشهنازحسنالحليم عبدنارين1702782

83.526دمشق جامعةحياةعربينيهموفقنسرين1702827

83.526دمشق جامعةغنوهحسينابراهيملجين1702123

83.526حلب جامعةبثينهرسالنمحمودسدره1703529

83.526دمشق جامعةعبيرنصيرخالدجمان1700679

83.523دمشق جامعةندىاللحامأحمدهال1703011

83.52حماة جامعةلينةشوربامفيدديمة1706059

83.52تشرين جامعةغاليةحماميمحمودغادة1705568

83.52حلب جامعةسهاممحمدصبريانور1703284

83.52حلب جامعةوفاءالعليياسركوثر1703742

83.52البعث جامعةفاطمهزنطحرشيدمحمد1704683

83.52البعث جامعةمناطاهرمحمدعلي1704507
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83.513طرطوس جامعةوفاءالمحمدعمادالدينمايا1707020

83.513تشرين جامعةعقيلهعليحمادالزينه1705034

83.51دمشق جامعةنجاحخضورنمرسوزان1701517

83.503طرطوس جامعةهندمرهجالكريم عبدكنانه1706968

83.496البعث جامعةنادياحمدونالرحيم عبدايه1704127

83.496دمشق جامعةفريدهالشريففايزلميس1702149

83.496دمشق جامعةروضةالمنيرالدين عمادربى1701027

83.49دمشق جامعةسميحاالقاسمنجيب محمدسها1701508

83.483دمشق جامعةسحرعمارمحمدجلنار1700673

83.476البعث جامعةلمااالخوانالحليم عبدحيان1704224

83.476البعث جامعةمنيرهدنياحسنعلي1704493

83.473تشرين جامعةانعامعياشنضالساره1705396

83.47دمشق جامعةليناقنايهاحسانرغد1701068

83.466تشرين جامعةفاطمهيوسفعليالحسن1705028

83.463حلب جامعةبتولجليالتيمحمدشهد1703578

83.463دمشق جامعةحنانآغا وليبشار محمدالرحمن عبد1701668

83.453دمشق جامعةنورابسوياسرعبادة1701639

83.45دمشق جامعةزهدانهالصلخديمحمدايمن1700441

83.446حلب جامعةفاطمةالعموريصطاممريم1706277

83.446دمشق جامعةمنالهاللنبيلسالم1701476

83.443دمشق جامعةجهانلبابيديمحمدنذير1702823

83.44دمشق جامعةسهامالشدايدهعيسىكارول1702040

83.44دمشق جامعةندىالعبدون هللا عبدمحمدحال1707415

83.43دمشق جامعةداللادلبيمصطفىبراءة1700515

83.43طرطوس جامعةبديعهداودالفقار ذوروان1706668

83.423تشرين جامعةملكزهيرةسهيلحيدر1705203

83.42دمشق جامعةنوريهالعبيداحماديأماني1707335

83.413تشرين جامعةامانيجبالويالعزيز عبدنهيال1705824

83.413حلب جامعةسهامباكيرشكرينيجرفان1708608

83.41حلب جامعةريماالقاسممعتزمجد1703785

83.41دمشق جامعةعائدهالمحيثاويتركيروان1701216

83.41دمشق جامعةسميهكنفانيخالدالرحمن عبد1701657

83.406دمشق جامعةغادهحيدرباسملبنى1702118

83.403دمشق جامعةروميةمنصورامجددينا1700935

83.403حلب جامعةمريمالدين شرفأحمدليان1703759

83.403تشرين جامعةبشرىغنوممحمدجنى1705125

83.4البعث جامعةليناتالويموفقمحمد1707839

83.396طرطوس جامعةهدىادريسعصامإياس1706365

83.39تشرين جامعةغروبصالحجودتمازن1705659

83.39حلب جامعةفاطمهمحمدصبحهمحمودأحمد1703203

83.383تشرين جامعةريمديابعليراما1705254

83.38دمشق جامعةماريزكالطيفامجد1700362

83.38حلب جامعةابتسامغفيرنهادأمل1703221

83.38تشرين جامعةتيودورامرقصجادجوي1705144

83.376دمشق جامعةفايزةكشورمحمدراما1700987

83.373تشرين جامعةفيروزحمادديبالعابدين زين1705346

83.373حلب جامعةحياةالعلي حسوننصرحميد1703403

83.37تشرين جامعةيسرىحسونمحمديامن1708042

83.366دمشق جامعةاملالدين صالحناصراسامه1700275

83.363دمشق جامعةافتكاريونسماجد محمدضحى1701599
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83.363دمشق جامعةسهامحمدخالدحنين1700814

83.36طرطوس جامعةخولهعبدوسهيلقصي1706955

83.36دمشق جامعةبشرىمحمد الحاجوليدراما1707438

83.356دمشق جامعةسناءالملحممالكعدي1701726

83.353دمشق جامعةشكرانشبليبشارساره1701375

83.353تشرين جامعةنضالسليمانطاللراما1705253

83.35دمشق جامعةربىالعليياسرروز1701239

83.346البعث جامعةشمهصطوفجمالآمنه1704059

83.34حلب جامعةرفيفحباب لوزيمحمدزكريا1703498

83.34دمشق جامعةميادهنصروسيمهنا1703022

83.336حلب جامعةفلكدرويشعدناندره محمد1703819

83.336دمشق جامعةهدىشروفسمير احمدبراء1700510

83.333حلب جامعةايمانشحنةمحروسعمر1703671

83.326تشرين جامعةغزوهإبراهيممسعدفاطمه1706202

83.326البعث جامعةهناديحموشحسينروان1704330

83.326حلب جامعةمنارحشاشأتس محمدأحمد1703198

83.323تشرين جامعةديانايزبكابراهيممجد1707873

83.323حماة جامعةفاطمهالشدودحسنعلي1708235

83.32حلب جامعةمروةشعارأحمدسدرة1703522

83.32تشرين جامعةسحراليقهوليديزن1705933

83.32حلب جامعةظاللكبهجمال محمدبتول1703308

83.316دمشق جامعةعدويةالمجيد عبدغسانسلمى1701481

83.313تشرين جامعةليزقرحيليطاللندى1705812

83.31دمشق جامعةخلودالمصريبشيردانة1700870

83.31تشرين جامعةمقبولهصعيديجمالبراءه1705082

83.306البعث جامعةلينهالدنياهللا خيرحال1704206

83.303دمشق جامعةكنانةنبوزيالمجيد عبدزينب1701342

83.3البعث جامعةاميرهالقطاشجهادرغد1708395

83.3حلب جامعةغادةالشيخعبدالقادرليال1703758

83.3دمشق جامعةعبيرالمحنيمحمدالدين صالح محمد1702414

83.296دمشق جامعةنسيمهالحسينهيثمريم1701313

83.296دمشق جامعةعلياءالحالقسامر محمدمرح1702633

83.296دمشق جامعةنهادعمرعمرمحمود1702597

83.293حلب جامعةكراسياأبيضغسانناتالي1703959

83.29حلب جامعةفريدةرشيدفوزيسلوى1703537

83.286تشرين جامعةنجوىكتورنبيلبشار1705086

83.286تشرين جامعةإلهامجرادفايزنوار1707877

83.283البعث جامعةفيرانادررودلفتايال1704161

83.283دمشق جامعةعفافدرويشفائزغفران1701909

83.28حلب جامعةصفاءسقاياسينمديحه1703921

83.276طرطوس جامعةتغريدحربانزارحسن1706549

83.276دمشق جامعةخلودالدين زهرمفيدساره1701406

83.276دمشق جامعةتباركبربرمصطفىنوران1702925

83.276تشرين جامعةفدوهعلي ريسعبدالسالمفؤاد1705585

83.273طرطوس جامعةوسامسالميمحمدريم1706692

83.273دمشق جامعةغزالهمحمدامينمحمدماجد1707581

83.27دمشق جامعةسهامسليمانمحمدأحمد1700026

83.263البعث جامعةامانييونسهشاممروه1704741

83.263دمشق جامعةهدىالسالمهرجبآالء1707331

83.26البعث جامعةريمحمودخالدمحمد1704679
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83.26البعث جامعةخلودعطيهاليانهبه1704850

83.256طرطوس جامعةريمابراهيمسهيلابراهيم1706395

83.256تشرين جامعةهناءالوزهاسعدزينب1705357

83.253دمشق جامعةداللدبوراسامةنانسي1702786

83.253دمشق جامعةهبهأغا شحادهعصامفارس محمد1702473

83.253البعث جامعةرتاشليلبسامروجيه1704335

83.25طرطوس جامعةغادهاسماعيلاسماعيلجنا1706504

83.25حلب جامعةوفاءحريريناهدراما1703449

83.25طرطوس جامعةندىشموسخليلمحمود1707085

83.246حلب جامعةرانيازينوعمرنجاح1703964

83.24دمشق جامعةفاتنعسلي ابوهللا عبدنهيله1702841

83.23حلب جامعةاريجيحيىعمارياسر محمد1703892

83.226دمشق جامعةنهاشديد ابوعفيفسفيان1701457

83.223دمشق جامعةصفاءسريولنذيرمنار1702703

83.223دمشق جامعةودادملصنزارماريو1702251

83.22دمشق جامعةمريمالعمارايمنالهادي عبد1701698

83.21حلب جامعةراضيهبادنجكيعليمحمد1703856

83.206دمشق جامعةفريدةمحمودجمالمياس1702745

83.206دمشق جامعةلماجليالتيياسر محمدهبه1702972

83.206حلب جامعةعهدذكيأحمدذكي محمد1703821

83.203البعث جامعةسهااالبرشتركي محمديمن1704900

83.193دمشق جامعةوهيبهالعقلهطالباسماء1700303

83.193طرطوس جامعةاسياحرفوشكاملاسامه1706417

83.19البعث جامعةسحرباليهائلمايا1704653

83.19دمشق جامعةامالسرحانمحمودزينب1701347

83.186حلب جامعةغاليهريحاويرياضساره1703511

83.186تشرين جامعةرناخوريجوزيفجان1705106

83.186حلب جامعةنجاةادريسعبدالرحمنهبةهللا1707956

83.183دمشق جامعةوثاقعطيفيجهادشام1701529

83.183دمشق جامعةالهامحمودةعمادمحمد1702459

83.176دمشق جامعةوفاءالجليل عبدمنيرجيما1700738

83.173البعث جامعةآمنهحبابهصالحعلي1704499

83.166دمشق جامعةخيريهعجونعمانرامان1707440

83.166البعث جامعةدعدباكيرالمجيد عبدهشام1704859

83.166تشرين جامعةكلستانعبدالكريمجواننسرين1707648

83.163حلب جامعةتيماءضايمحمدغيث1707931

83.156دمشق جامعةريمعبدالجليلرياضنادر1702778

83.153حلب جامعةشذىحبالعبدهللاآيه1703238

83.15دمشق جامعةملكحيدر شيخمحمدباقرحوراء168899

83.14دمشق جامعةنجودالهبالأحمدعدي1707526

83.133البعث جامعةهناءالداليعاصمكنده1704583

83.133حلب جامعةرانياشاميةالهادي عبدبيان1703326

83.13حلب جامعةرابعهقاضيمحمدمنقذجود1703362

83.126تشرين جامعةنجوىعديرهمحرزمنار1705777

83.126تشرين جامعةرويدهزاهرياسرساره1705397

83.126دمشق جامعةفطيماحمدمحمدايات1700404

83.123دمشق جامعةغديرحامضه ابوطونينور1706305

83.12تشرين جامعةسكرحمودحافظختام1705213

83.116دمشق جامعةفاطمهالواويبشيرمؤمنه1702223

83.11دمشق جامعةسناءحاللمازنايه1700451
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83.11دمشق جامعةآمنهالبكريالدين سيفبشرى1700539

83.106البعث جامعةميالالحساميباسل محمدسنا1704408

83.106طرطوس جامعةانعامزيدانعفيفحسن1706535

83.106تشرين جامعةرويدهعكيلعصمتجالل1705120

83.106حلب جامعةمزينشربتجيرضىجودي1703366

83.106تشرين جامعةفاطمهباللسميرالعابدين زين1705348

83.103تشرين جامعةجوماناالورعهتوفيقمريم1705755

83.096دمشق جامعةسمرغريبزهيرغزل1701895

83.096تشرين جامعةهندزريقخالدعاليه1705465

83.096دمشق جامعةرندعبودسامردعاء1700895

83.093دمشق جامعةعائدةجرديسليمانموسى1702737

83.09حلب جامعةسيلفازبارهجوزيفايفانا1703287

83.086طرطوس جامعةالهامحسنعليمصطفى1707118

83.083دمشق جامعةليلىاحمدعليحنان1706043

83.083طرطوس جامعةغادهحسيننبيلدانيال1706599

83.08البعث جامعةشذىالمصريمعتزغصون1704535

83.073حماة جامعةإيمانشويشعبدالرحمنسنا1706119

83.073حماة جامعةرحابكرديخالددينا1706062

83.07طرطوس جامعةاسمهانيوسفمدينايمان1706447

83.07دمشق جامعةخلوداميني سقابشاريمان1703167

83.07تشرين جامعةعفافالدين حساممحموداريج1705009

83.07دمشق جامعةياسمينالشاهينضياءمها1702726

83.066حلب جامعةريماداخلخلدوننذير أحمد1703205

83.063دمشق جامعةفاطمهاحدبسعيد محمدامينه1700384

83.063البعث جامعةهناءوانسعادلتماره1704163

83.063دمشق جامعةسهاماالتاسيعصامفكري1702001

83.063دمشق جامعةلماالدمشقيهانيجالل1700671

83.063تشرين جامعةازدهارالحمودحسنعالء1706167

83.06دمشق جامعةهديهماجدرشيددعاء1700893

83.056البعث جامعةنجيحهونوسيوسفمحمد1704719

83.056طرطوس جامعةرحابمصطفىطالبتيما1706482

83.05طرطوس جامعةغيداءرزقياسرمايا1707027

83.046تشرين جامعةرحابمحمداحمدصبا1706794

83.043حلب جامعةلينةخضروابراهيمدانية1703415

83.043تشرين جامعةفيروزعمرانقيسحيدره1705211

83.036دمشق جامعةصباحبخشبرهانتيجان1700647

83.036تشرين جامعةسفيرهبيشانيعادلماهر1705660

83.036حلب جامعةرقيهاإلبراهيمتركيآالء1703212

83.036دمشق جامعةمائسهاالسعدنجدتصفا1701586

83.036البعث جامعةعبيرهللا عبدممدوحعلي1704509

83.036دمشق جامعةهنادياليعقوبموسىيوسف1707729

83.033دمشق جامعةنرجسكنعانمحمودشادي1701525

83.033دمشق جامعةالهدى نوربندقدارعلي محمدبيان1700580

83.033حلب جامعةبثينهنانهفارسغياث1703689

83.03دمشق جامعةملكالدين تقيمحمدمريم بشرى1700550

83.026دمشق جامعةدعاءالشريفيخير محمدساره1701402

83.013تشرين جامعةهالهحنيفهفؤادحنين1705197

83.013حماة جامعةهدىالبازوالناصر عبدهديل1706317

83.013دمشق جامعةهناءالمسلمانيعوضروان1701225

83.013دمشق جامعةفاتنهالمصريناهد محمدعامر محمد1702425
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83.01تشرين جامعةسحرصالحسائرريمي1705338

83.006طرطوس جامعةهناديانباشيجماللجين1706986

83.006دمشق جامعةسمرهجمالعادلتيماء1700651

83.006حلب جامعةميادهالحريريعليحال1703397

83حماة جامعةزهوررحالالقادر عبدريما1708448

82.996حماة جامعةرزانعبدونادر محمدراما1706068

82.993البعث جامعةميساءعباسسميرحنين1704220

82.986دمشق جامعةثناءوقاصيوسفايفا1700413

82.98طرطوس جامعةندىابراهيممازنهيا1707257

82.98دمشق جامعةعبيرالشويكيعدنانهديل1702996

82.976حلب جامعةفاطمهسجيعمحمودمحمد1703872

82.976تشرين جامعةندااحمدمحسنحسن1705162

82.976طرطوس جامعةخديجهسليمانغسانحال1706560

82.976حماة جامعةسلوىجمعهالياسمحفوض1706244

82.973دمشق جامعةرغدةغريبالبيرجورج1700711

82.973طرطوس جامعةهيامجديداحمدمحمد1707044

82.97تشرين جامعةسكينهمحمدعدنانغيث1705581

82.97حماة جامعةهناديالعويدسعدماجد1707580

82.966البعث جامعةصفاءبيطاربديععمار1704517

82.966حلب جامعةفاتناللطيف عبدمصطفىشهد1703587

82.963حلب جامعةرناحارسأحمدسالم محمد1703827

82.963تشرين جامعةانتصارشريفهعزيزجوى1705146

82.96تشرين جامعةلمىسبورأميربانه1705070

82.96طرطوس جامعةسعداعليالكريم عبدعلي1706869

82.96دمشق جامعةنورهحسنالدين عالءآختي1700030

82.956البعث جامعةحسنهالخضريجهادجالل1704175

82.956دمشق جامعةغيداءسباغخالدلونا1702159

82.953حلب جامعةروالحدادنصريسيما1703565

82.953البعث جامعةسميرهسليمانمحمدجعفر1704172

82.95طرطوس جامعةعالالعباسعباسرود1706676

82.95طرطوس جامعةرجاءسلومعارفعلي1706864

82.943تشرين جامعةتغريدقناطريلواءخلف محمد1705698

82.943دمشق جامعةفاطمهالدين عزمحمدعائشه1701625

82.943طرطوس جامعةفداءعليابراهيمآية1707864

82.94دمشق جامعةجمانهاسحقجورجماريا1702241

82.936تشرين جامعةاميرهسنكرياحمدلمياء1705634

82.933طرطوس جامعةصباحضاهرالدين محييوسف1707314

82.93دمشق جامعةعبيرالخضرمصطفىتبارك1700599

82.926تشرين جامعةفداءخنيسهسميرهبه1705871

82.926تشرين جامعةايمانالدرويشالدين حسام محمدشهاب محمد1705705

82.926دمشق جامعةرشاالشماعمحمددنيا1700913

82.92حلب جامعةعبيرزالم ابوأحمدراما1703431

82.92دمشق جامعةتريزنصيفخطاركيندا1702085

82.92دمشق جامعةعبيرالسرحانبسامشادي1701523

82.92حلب جامعةبانهسباغتحسينمحمد1703805

82.916تشرين جامعةغصونالجنزيرعمادآيه1704960

82.916طرطوس جامعةعتابشاهينالدين حسامشاهين1706779

82.913تشرين جامعةفتاةقاسمجوداتشمس1705437

82.91دمشق جامعةهدىقسواتباسل فيتشيك ليهالدين عالء1701761

82.906دمشق جامعةدرةجويداحمدمروة1702643
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82.903تشرين جامعةأحالممرعيغسانجوى1705147

82.903دمشق جامعةندىاليوسفمرزوقرامي1701007

82.893دمشق جامعةاريجقطانمعتزكنان1702074

82.893البعث جامعةفاتنالجحوانيصفوانقمر1704562

82.893حلب جامعةهناءرحيماحمدعباده1703603

82.886دمشق جامعةبهارعموكهخليلتنكزار1707396

82.886البعث جامعةريماحنانزيهانس1704116

82.886تشرين جامعةمنيرهعبودمحمدزينب1705371

82.883دمشق جامعةملكهاصالنيزنزين1707791

82.873حلب جامعةروعهيوسفمهدياحمد1703259

82.873تشرين جامعةلبينهعلينبيلجوى1705149

82.87دمشق جامعةاسماءالشربجيبشير محمدصفا1701583

82.866دمشق جامعةرناالهواريمدينمحمد1707755

82.866حماة جامعةمنالبريأنسمؤمنة1706227

82.863دمشق جامعةمنيرةاحمدصفوانسامي1701426

82.863حلب جامعةداللاسماعيلفؤادفاطمه1707951

82.863دمشق جامعةمنىبندقمحمدلبنه1702117

82.86دمشق جامعةعبيدهصعبنبيلعمر1701857

82.86تشرين جامعةانتصارابراهيمعادلحيدر1705205

82.86البعث جامعةأميمهحنابدريجيما1704191

82.85طرطوس جامعةاديبهوطفهبسامنور1707191

82.85دمشق جامعةلوسياللحاممازنجويل1700731

82.85البعث جامعةأملالضاهرالكريم عبدسوزانا1704414

82.85دمشق جامعةعائشهعيدعدنانبشرى1700541

82.85دمشق جامعةعبيرالعتمهاحمدلميس1702145

82.846دمشق جامعةوردهالجنديمحمدالدين ضياء1701602

82.843حلب جامعةأنعامفاعوررامز محمدخير محمد1703817

82.843حماة جامعةباسمهعلي شيخعليرغد1706077

82.843دمشق جامعةبدريههيشانابراهيمبيان1700568

82.84دمشق جامعةهندتركمانيمحمدماجدامجد1700363

82.836تشرين جامعةودادغزالنبهانيارا1705925

82.83دمشق جامعةسهامكريزمصطفى محمدمحمد1702516

82.826طرطوس جامعةميساءعلوشعمادمحسن1707039

82.823دمشق جامعةوفاءابوطافشوهبيا يه1700186

82.823تشرين جامعةسوسنصهيونيخالدساندي1706750

82.823تشرين جامعةمهاعليالعابدين زينعلي1705526

82.82حلب جامعةصفاءسجيعخالدأحمد1703191

82.82حماة جامعةنسبالغضبانعبدوشيماء1706135

82.816تشرين جامعةمنتهىدرباسصاحيماهر1706236

82.816دمشق جامعةاسعافنحيليعليالسالم عبد1707765

82.813طرطوس جامعةغادهمحمدزيدانحسين1706551

82.813دمشق جامعةلمياقانشاوناوزتايناس1700445

82.806تشرين جامعةروزيةحرفوشياسريوسف1705944

82.806دمشق جامعةانعامزيادهسميراالء1700324

82.8دمشق جامعةسوزانحمودهغازي محمدزاهر1708459

82.8البعث جامعةرولهالساحليغسانرغد1704305

82.8دمشق جامعةحنانالكياخيشعالناحمد1708367

82.796حلب جامعةهديلشيطمحمدرضوان1703461

82.796طرطوس جامعةمنىهاللطاهرريم1706685

82.796حلب جامعةصفاءندافعبدهللانور1703981
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82.793حلب جامعةهناديالمحايرينذيرالنا1703747

82.793دمشق جامعةنسرينالمصرياحمدفلك1702002

82.793البعث جامعةاملجروسمنيبشادي1704421

82.79دمشق جامعةبثينةدسوقيبسامرغد1701073

82.783دمشق جامعةعزهباشي اوطهصادق محمدآيه1700168

82.78طرطوس جامعةسهامالخوريابراهيممي1707139

82.776دمشق جامعةيمامالباشاسامرمريم1702660

82.776البعث جامعةسوسنموسىنضالمايا1704652

82.77دمشق جامعةدانيههاشمعثمانغزل1701898

82.77دمشق جامعةهيفاءالعالناحمدأدهم1700031

82.77دمشق جامعةفاطمهالمفلحمحمدنور1702895

82.766دمشق جامعةاملبرغلعمادحمزه1700794

82.766طرطوس جامعةهيامديوبوفيقروان1706674

82.766دمشق جامعةميرناراجحهتامرجوزيف1700717

82.763دمشق جامعةفايزهقاسمتحسينرشا1701054

82.756دمشق جامعةمنالناجيسميح محمدعباده1701644

82.756حلب جامعةفاطمهقناعةباسللمى1703751

82.756تشرين جامعةسمرحسونفؤادمحمد1705721

82.753دمشق جامعةغنومحبيبسعيدختام1700849

82.75البعث جامعةانمارالمصطفىحسينساره1704374

82.75دمشق جامعةمنارسبيناتيمامونآيه1700164

82.746دمشق جامعةمريمنوحهدوانروعه1701247

82.746دمشق جامعةغزالهنعيممحموداميره1700380

82.746حماة جامعةسهامالمقدسينورسريم1706091

82.74حلب جامعةريمنهارمحمدهيثمنور1703986

82.736البعث جامعةسناءابوصالحناصرعلي1707817

82.736حلب جامعةشذاالمنصوراحمدعامر1703601

82.736حلب جامعةانعامقاسممحمودرامي1707933

82.73حماة جامعةنصرةالحمودحجينور1707652

82.726دمشق جامعةريمهاالسطهمرعيعامر1701635

82.72طرطوس جامعةروزعليغسانغيث1706935

82.72حماة جامعةنادياالخطيبمحمديارا1706333

82.72دمشق جامعةبيانالعلينجدوهبه1702978

82.716دمشق جامعةراغدهاألقرعفياضزهراء1701329

82.716حلب جامعةعلياءقضيماتي سراجحسانثناء1703345

82.716دمشق جامعةكواكبعليياسرسالي1706105

82.713طرطوس جامعةربابعاصيحسنلين1707000

82.71دمشق جامعةبهيرهالتيناويمحمدساره1707760

82.71دمشق جامعةعنودالسلمانلطيفاحمد1707357

82.71دمشق جامعةزهرالحناويبيانآالء1700056

82.706حلب جامعةفاطمةنايفهللا فرججود168931

82.706دمشق جامعةوديعهالخليلسامرالياس1700344

82.706تشرين جامعةميادهنزيههنجدتهند1705899

82.7دمشق جامعةنهاعبيدعبدالكريمعبيدهللا1708427

82.696دمشق جامعةمجدبركيليوسففادي1701949

82.696دمشق جامعةجورجيتطنوسناصرجنيفر1700689

82.693دمشق جامعةهدىهللا عبدمحمدهديل1703003

82.693حماة جامعةريممحمد السيدتيسيرراما1706066

82.693دمشق جامعةنهلهالريابيموسىمحمد1702536

82.69تشرين جامعةتيودورهجبورعزيزنتاليا1705808
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82.683طرطوس جامعةروزهالفسخهعمادتانيا1706477

82.676حلب جامعةزينجي قلعهنميرياسمين1704019

82.673دمشق جامعةنجاحالعيسىمحمدراما1700982

82.673البعث جامعةسهامجروجبديعسليم1704403

82.67حلب جامعةنهلةصباغمحمودمحمد1703873

82.666دمشق جامعةفاديهيازجيمنيرمادلين1706229

82.66تشرين جامعةمنتهىالضلعنهادنور1705851

82.653دمشق جامعةنهلهالعزيز عبدأمين محمدمروى1702650

82.65دمشق جامعةرغدتوبان حمصيمحمديوسف1703184

82.646تشرين جامعةغيثاءاحمدجمالعفراء1705498

82.646دمشق جامعةغادهكشكيهبسامايهم1700456

82.643دمشق جامعةالهامالغزاليهللا عبدفواز1702005

82.64حماة جامعةعائشهطقطقعدنانهدى1706315

82.64حماة جامعةرابعةنجارالعزيز عبدالغني عبد1706152

82.64حلب جامعةرشاجريخحسنعبدالرحمن1703631

82.633حلب جامعةفاطمهشاشوالباسط عبدهبه1703996

82.633البعث جامعةابتسامالمصطفىمحمديارا1704881

82.63دمشق جامعةرولىابراهيممحمدزكريا1701325

82.626حلب جامعةريمشربتجيمحمدعمر1703674

82.626تشرين جامعةبشرىقزازونوفلريم1705333

82.623دمشق جامعةحنانعرابيوفيقحليمه1700785

82.623طرطوس جامعةوفاءيونسياسرحيدره1708053

82.62دمشق جامعةيازياالحمدعبدالحميدخالصه1700848

82.62طرطوس جامعةنداغانممحمديارا1707283

82.616تشرين جامعةروميالنوفلحمداندعاء1705227

82.616حلب جامعةريحانهعبدالوآزادمحمود1703909

82.616طرطوس جامعةودادديوبمحمديارا1707281

82.613دمشق جامعةسميهغنممعتزعامر1701636

82.613دمشق جامعةنجواالشعبيايهابعمر محمد1702465

82.61دمشق جامعةعائدهالهنديبسام محمديزن1703153

82.61تشرين جامعةرجاءالمصطفىهيثممايا1705675

82.61دمشق جامعةآمنهالزحيليمسعودهديل1703005

82.61حلب جامعةمحاسنالخليفعمرايالف1703288

82.61دمشق جامعةكلوديهكشورمحمدحنين1700818

82.606تشرين جامعةهدىمحمودياسرليندا1708280

82.6دمشق جامعةسناءالدين سرايخالدكريستينا دانا1700869

82.596حلب جامعةفاطمةسجيعجماللين1703765

82.593دمشق جامعةسميرةأعرجكمالمازن1702255

82.593البعث جامعةعلياءعباسمعروفخليل1704241

82.59دمشق جامعةضحىخوالنيموفقفرح1701995

82.586البعث جامعةابتسامالمصريانورندى1704798

82.583تشرين جامعةصباحيدرفوازمحمد1707898

82.58دمشق جامعةفاتنونوسوهبآالء1700073

82.58البعث جامعةرجاءأمينياسرمحمد1704716

82.58تشرين جامعةسوزاناروميةدمرآرام1707890

82.576البعث جامعةسمرمثالبسامنور1704818

82.576طرطوس جامعةنجاةمصطفىمصطفىأمل1706362

82.573دمشق جامعةمريمحمادهنبيل محمدعالء1701766

82.573دمشق جامعةروضهخليفحمودنور محمد1702546

82.57البعث جامعةمايسهالشماليمحمودبانه1704133
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82.566تشرين جامعةسناءمحمدابراهيمكريم1706961

82.566دمشق جامعةوفاءسارهبسامابراهيم1700189

82.563دمشق جامعةمنالالحمدانحازم محمدزينه1701355

82.56تشرين جامعةاديبهوردييوسفعزيزه1705495

82.56حلب جامعةفاطمهاسكندرانيمحمدعصاممحمود1703916

82.556دمشق جامعةنادرههاللمصطفىشذى1701541

82.556حلب جامعةفلكريحاويجمال محمدامير1703275

82.553دمشق جامعةلماقبانيمحمودرهف1701206

82.553حلب جامعةليالسسويدمروانكميت1703738

82.55دمشق جامعةهيفاءسكرناصربشار1700532

82.55حلب جامعةبسيمهحسينمدينروابي1703480

82.546البعث جامعةجنينهتكرونياحمديزن1704891

82.546تشرين جامعةلمىديابخليلابراهيم1704973

82.543دمشق جامعةانتصاربشناقاحمدانس1700387

82.54تشرين جامعةرحاببركاتعمارراما1705256

82.54حلب جامعةحالفاعلسعيد محمدراما1703445

82.536دمشق جامعةرغدىرحمونلؤيأمين1700100

82.533دمشق جامعةسعادالرموزنارريبين1707463

82.533البعث جامعةمناعليصادقأصيد1704040

82.53تشرين جامعةوفاءامامالناصر عبدجودي1706514

82.53طرطوس جامعةاملنظاميعليحسن1707715

82.53دمشق جامعةرزانلي بوسنهمصطفىيزن محمد1702569

82.526تشرين جامعةهناءاسعدياسرحنين1705199

82.526دمشق جامعةريمالحميديجهادكرم1702051

82.523حماة جامعةرجاءشاهينمازنمجد1706241

82.52حماة جامعةأسماءالسلومجهادتيماء1706020

82.52طرطوس جامعةسهاالعباسكفاحريما1706697

82.516طرطوس جامعةمنالمحمدرجبنور1707193

82.516طرطوس جامعةليلىمحمودهانيمحمد1707077

82.513تشرين جامعةمهاشيحامحمديوشع1705945

82.513طرطوس جامعةسمرمنصورعامرشهناز1706789

82.51البعث جامعةوفاءاالحمدرضاليال1704606

82.506دمشق جامعةايمانقطاشنصوحراما1700994

82.503البعث جامعةهللا رامالقشايمنغدير1704529

82.5دمشق جامعةلينابحصاصخالدرامي1708581

82.496طرطوس جامعةأميرهدغمهنسيمغوى1706934

82.496البعث جامعةلميسهنديسميرعلي1704498

82.49تشرين جامعةحنانعليغازيعلي1705536

82.49دمشق جامعةسهامرمضانمحمدمايا1708160

82.486حلب جامعةوجدانسلطاناحمدكنده1703740

82.486البعث جامعةهيفاءحصريهحسامرائد1704272

82.483دمشق جامعةمنىالخطيبمحمدعال1701755

82.48دمشق جامعةفدوىالقطريباسماعيلطارق1701608

82.48تشرين جامعةسونيااسماعيلحمزهساره1705385

82.476دمشق جامعةنهادمحمدمحمدرزان1701048

82.473حماة جامعةجيداءعيسىياسرنيروز1706310

82.473دمشق جامعةالتلي ريمالزهربسامنايا1702788

82.466دمشق جامعةفاطمهعبدهللاعثمانحسام1707412

82.466دمشق جامعةجميلهالرحمن العبدالرزاق عبدنور1702882

82.463تشرين جامعةايمانعباسلؤينور1705848
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82.46حلب جامعةأمينهالنجاراللطيف عبدمحمد1703849

82.456حلب جامعةميسعجمسامرجود1703360

82.456دمشق جامعةرانياالشعر ابوسميرروان1701220

82.456دمشق جامعةهويدهصوفاناتيرضوان محمدفادي محمد1702471

82.45تشرين جامعةتغريدامهناهللا عبدإيمان1704948

82.45دمشق جامعةفطمةالكرديالعزيز عبدياسر1703122

82.446دمشق جامعةفاطمهالمصطفىعلياميره1700379

82.446البعث جامعةحلوهفاعورحسينأمل1705962

82.443دمشق جامعةهناءالحصنيعاطف محمدنوار1702844

82.443دمشق جامعةفاطمةالحاجيعمرسناء1701505

82.436دمشق جامعةفاطمهامين سيدابراهيمسعاد1707478

82.436دمشق جامعةمنارالليلمهندصالحة1701564

82.436دمشق جامعةهزارتاجو الشيخخالدساره1701379

82.433دمشق جامعةبشيرهطالبجمالرنيم1701145

82.433دمشق جامعةليناضاهرجميلخالد1700835

82.43دمشق جامعةابتسامالنيسانيسهيلعال1701747

82.43حلب جامعةماجدولينالحايكبدرالدينجميل1703354

82.426حلب جامعةمنارموصلليمحمودديمه1703427

82.423حلب جامعةنجاحدادهسميرسماح1703539

82.42البعث جامعةفائزةالقصابمحمودرؤى1704271

82.416دمشق جامعةهياراوندايمنريم1701283

82.416تشرين جامعةاحالماحمدضاحيمحمود1705736

82.413دمشق جامعةميادهالرفاعيالدين محيريم1707764

82.41دمشق جامعةملكهرفاعهيحيىحال1700784

82.41دمشق جامعةهناءالرجبالسالم عبدمحمد1702429

82.41حلب جامعةمنارحماده حاجوائلنورالهدى1703988

82.406دمشق جامعةتغريدالقصيباتينادرماسه1702261

82.406تشرين جامعةدعدالخيرياسرآيه1704966

82.406حلب جامعةهديلمزيكعبدالسالمساره1703512

82.403دمشق جامعةميساءعقيدعمر محمدريم1701308

82.4طرطوس جامعةهالهزيدانسهيلندى1707166

82.396طرطوس جامعةجميلهمحمدسعدرهف1706661

82.396البعث جامعةمرامسطمهالياسسامر1704390

82.396طرطوس جامعةكفاحكناجابراهيمملهم1707126

82.396البعث جامعةامينهونوسيعرباحمد1704087

82.386دمشق جامعةخلودحامد ابوفاديهديل1702998

82.386دمشق جامعةهدىالعال عبدحسنندى1702809

82.38دمشق جامعةندىحورانيهباسم محمدسالم1701475

82.376حلب جامعةمنىبالضيافيالصغيرحال1703391

82.373تشرين جامعةنهادحبيبموريسحيان1705201

82.373تشرين جامعةوفاءبك خيرفراسبتول1705076

82.363دمشق جامعةصباحالنزالصالحمجدولين1702304

82.363دمشق جامعةسمرعلي حاجغسانراما1700976

82.36دمشق جامعةسوسنالصبحنصوحبيان محمد1702356

82.36حلب جامعةغيثاءزماربدرالدينسنا1703543

82.36حلب جامعةعلياالناصرعليعالءالدين1703655

82.36تشرين جامعةازدهاراشقرمحمودحنان1705190

82.356طرطوس جامعةنبيلهمحمدمحمودزينه1706734

82.356دمشق جامعةجهانعمرحسينديار1700915

82.356البعث جامعةأملحمشومدينندى1704799
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82.356حلب جامعةرهفحافظالملك عبدملهم1703937

82.356دمشق جامعةنسرينبدرعامر محمديسرا1703160

82.35تشرين جامعةبصيرهشهيرهشهدتحنين1706046

82.35دمشق جامعةميادهلطيفهموريسبشرى1700551

82.346دمشق جامعةنورالبيرقداروسيمالدين عز1701732

82.346حلب جامعةحليمهأحمد المنالابراهيمكامل1703735

82.343دمشق جامعةسوزانالموصلليعثمانساره1701392

82.343طرطوس جامعةنسريناسوداحمددانيال1706598

82.34البعث جامعةمهازحالوينزاررشا1704294

82.34تشرين جامعةثرياناصرعليالكاظم1705038

82.333حماة جامعةساميهونوسنضالبشار1706012

82.333حلب جامعةفاتنحريتانيجمالوسام1704011

82.333دمشق جامعةمنىطالباسماعيلفرح1701986

82.33طرطوس جامعةانتصارفطومنزارنور1707203

82.326حلب جامعةرانيةخليلييوسفجود1703363

82.326دمشق جامعةسهيرالجراحنبيل محمدديمه1700932

82.323حلب جامعةفرحهخالدعمراحمد1703254

82.32حلب جامعةفريدهامينومصطفىالسالم عبد1703614

82.31دمشق جامعةسهامصافيغانمديانا1700920

82.306دمشق جامعةداللاليوسفاحمدديانا1700919

82.3طرطوس جامعةفتاةسلمانعدنانحيدر1706577

82.3دمشق جامعةاميرةراشد ابواحمدرانية1701014

82.296تشرين جامعةودادعليعليرهف1705303

82.293حلب جامعةخديجهالهاللجمعهشيماء1703591

82.293تشرين جامعةمريمديابقاسمليال1705637

82.29تشرين جامعةنوالسعيدعليحسن1705160

82.286تشرين جامعةخوالسعيفانبديعرهف1706082

82.283طرطوس جامعةعبيرشعبانعليحمزه1706566

82.28دمشق جامعةرجاءمدهللمحمودآيه1700175

82.276حلب جامعةمنىصالح حاجفائزهبة1703995

82.27دمشق جامعةخديجةعمايريعدنانجهاد1700691

82.27دمشق جامعةحنانيوسفميشالراما1700993

82.266تشرين جامعةخديجةعتيقأحمدشهد1705440

82.266حلب جامعةحميدهالحمد المصطفىعبدالرحمنفاتن1707547

82.266حماة جامعةسمرالخضرمحمدأحمد1705947

82.26دمشق جامعةكريمهالريشانيهللا جادعهد1701866

82.256طرطوس جامعةايهابحسنمحمدأحمد1706346

82.253دمشق جامعةفاتنالمعريسلطانجورج1700714

82.25طرطوس جامعةاميرهمندواياداسكندر1706420

82.246دمشق جامعةزينبحجهأيمندانيه1700885

82.243دمشق جامعةأملبصلمصطفىرهام1707766

82.243البعث جامعةتغاريبوسوفنديممجد1707036

82.24تشرين جامعةمديحهمحمودمحمودحسن1705164

82.233حلب جامعةضحىحلو خراطزكوانخالد1703407

82.233البعث جامعةصباحهنداويالقادر عبدمحمد1704693

82.23دمشق جامعةجميلهالرفاعيخالدالقادر عبد1701677

82.223دمشق جامعةنوالالغاليينيابراهيممريم1702651

82.223دمشق جامعةرناارناؤطايمنسارا1701358

82.223دمشق جامعةعبيرالسعدفائزآية1700122

82.22دمشق جامعةانعامبياضاحمدزينة1701351
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82.216تشرين جامعةميساءعباساكثمالعابدين زين1706704

82.213دمشق جامعةدانيامنقارلؤيفلاير1701999

82.213دمشق جامعةدينارانعيميبساممحمد1702348

82.213دمشق جامعةسمرالغزاليناجيلجين1702133

82.206طرطوس جامعةرؤىبدوراسامهابراهيم1706393

82.203البعث جامعةسهاممعماريشوكاتماريا1704635

82.2حلب جامعةفطوممصطفىمحمدعبدهللا1703641

82.2البعث جامعةمانياطلبسيمونعدي1704478

82.193دمشق جامعةزركهكوبوعبدهللارضوان1707448

82.19طرطوس جامعةكميلياغادلي يوزعليفاطر محمد1707068

82.19حماة جامعةسلوىنعوفعدنانهمام1706323

82.19دمشق جامعةفاتنعجكمصطفىساالر محمد1702402

82.186حلب جامعةفيحاءجنيدخالدحال1703392

82.183دمشق جامعةهيفاءدخيلمازنليلى1702181

82.183حلب جامعةسكوتالحمدابراهيمماهر1703777

82.18البعث جامعةعبيرالداليوحيدلجين1704593

82.173طرطوس جامعةروسمنصورهناصررهف1706665

82.173البعث جامعةجولهخضورسليمسلمى1704401

82.17تشرين جامعةصفاءدوايايمنينال1705937

82.17دمشق جامعةجهينهسابقاكرمرامي1701003

82.163دمشق جامعةهيفاءالمطرساميتيماء1700650

82.163البعث جامعةهناديالمحمدنبيلعامر1704453

82.16دمشق جامعةحسناءخضورمفيدزينب1701349

82.16دمشق جامعةطرفهالفراسعبدالحميدرايه1707442

82.156دمشق جامعةندىشعباناحمدالهدى نور1702859

82.156البعث جامعةسمرالموسىبسام محمدغزل1704532

82.146البعث جامعةغادهالسليمانوفيقنجالء1704795

82.146دمشق جامعةكفايهاليونسمحمودهيام1703049

82.143دمشق جامعةفاتنمربيهسليمبنان1700562

82.14البعث جامعةثناءالمحمد معروفسليمانرهف1704321

82.136طرطوس جامعةابتساماسماعيلايمنخضر1706587

82.12حماة جامعةصبحيهعقادمسلمهدى1706316

82.116تشرين جامعةسماهرعليعيسىكنان1706965

82.116تشرين جامعةسميرهنصورهيثماوس1705057

82.113البعث جامعةنادياالريحاويأحمداسماء1704093

82.113دمشق جامعةفاطمهاحمدامجدريتا1701266

82.113دمشق جامعةهاالشنيارهرياضيارا1703106

82.113تشرين جامعةامانيمسطومحمودغصن1705573

82.106حلب جامعةأمنهمكيمحمودعلياء1703659

82.103تشرين جامعةفلهمينعليعيسىمروه1705751

82.1دمشق جامعةغادهالمثقالتيسيريوسف1707693

82.1دمشق جامعةاسمهانالجباويانسامين1700382

82.1طرطوس جامعةحليمهشاهينالهادي عبديعرب1707306

82.093دمشق جامعةناهدهرضاوهيبإيليا1700130

82.093دمشق جامعةصباحبكرجهاد محمديمان أحمد1700029

82.09تشرين جامعةمريمسكيفإلياسأمل1704931

82.09دمشق جامعةهيفاءعرمانأيمن محمدالنا1702107

82.086طرطوس جامعةاكتمالاحمدمحمدلميس1706997

82.086دمشق جامعةهناءزنيقهعمادساره1701395

82.086دمشق جامعةرشاالقطانانورسارة1701359
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82.08البعث جامعةمارلينزينةفؤادأليسار1704051

82.076دمشق جامعةسهامابراهيمالجبار عبدتغريد1700621

82.073حلب جامعةعائشهالياسينالرزاق عبدهبه1703997

82.07دمشق جامعةصفاءالمحمدعبدالكريممحمد1702436

82.066دمشق جامعةسهامديبوبهمنالفا1702097

82.063البعث جامعةاناسعليمصطفىراتب محمد1704682

82.063تشرين جامعةاملفحامالرحمن عبدعمار1705557

82.063حلب جامعةسناءدياباحمدمحمد1703794

82.063طرطوس جامعةمانياضاحينديمحال1706564

82.06دمشق جامعةتباركطالببشيررغد1701074

82.056تشرين جامعةمياسبرحسنهديل1705883

82.056حماة جامعةهيامعاقلحكماتماية1706240

82.056تشرين جامعةجهيدهالكاملجميلعبدالوهاب1707521

82.05حماة جامعةمنالالحيدرأيمنضياء محمد1706256

82.046دمشق جامعةنادرهالشقهحسنرند1701130

82.046دمشق جامعةعبيركياليابراهيمالغني عبد1707752

82.043دمشق جامعةهناءسواحمأمونرنيم1701154

82.043دمشق جامعةداللرحالعليإينال1700138

82.036دمشق جامعةلونارهللا العبدماجدالرزاق عبد1701674

82.03البعث جامعةماجدةعونفخريصبا1706138

82.03دمشق جامعةهناءالمالحمحمدنور1702896

82.026البعث جامعةمركزاندردررستمبدر1704142

82.023البعث جامعةحنانالزهراويهللا عبدزهور1704358

82.02البعث جامعةرانياديوببسامهيا1704864

82.02دمشق جامعةايمانبوظواديبلميس1702146

82.016تشرين جامعةناديهشرابهجميلجعفر1705109

82.01دمشق جامعةايمانقضمانيغالبايمن1700440

82.01دمشق جامعةأديلموسىأديبماريا1706232

82.01دمشق جامعةآمالالصلخديغالبايمان1700431

82.006دمشق جامعةمريمهاللروافنورا1702921

82.006دمشق جامعةليناعسلي ابورياضميرنا1702753

82تشرين جامعةيوسف اميمةكاملنزارروان1708344

82دمشق جامعةبتولالنجديمحسن محمدلجين1702132

82حلب جامعةلبيبةالبكورمازن محمدالقادر عبد1703619

81.996دمشق جامعةهيامالزينالدين بهاءناجي1702777

81.996تشرين جامعةميسونعيسىعبدالرحمنمي1705785

81.986تشرين جامعةثروهريارمضانآالء1704921

81.973دمشق جامعةابتسامكحيلمروانهبه1702974

81.973تشرين جامعةسلوىشيحاسميرمرح1705745

81.97دمشق جامعةجهينهاسماعيلفايزخالد1700839

81.966دمشق جامعةفاتنفاخوريحافظمجد1702286

81.963البعث جامعةعبيرحمراويحسانجهاد1704182

81.963دمشق جامعةخيرةعوضاحمدبيسان1700586

81.96حماة جامعةغادةالجديسميرميسلون1706287

81.956تشرين جامعةسوريازحلوطاحمدلبنى1705618

81.956دمشق جامعةأسماءحيمودموسىرائف محمد1702393

81.956حلب جامعةناهدجكلي بيرههاشمبشار محمد1703803

81.956طرطوس جامعةنجاةعباساحمدزينا1706717

81.953دمشق جامعةعواطفحمودفائزحيدر1706049

81.953حماة جامعةعبيرالهدلههللا عبداحمد1705987
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81.95طرطوس جامعةغنوهالشيخعبدالكريمابراهيم1706396

81.94البعث جامعةرشاالكردياحمدتسنيم1704162

81.933دمشق جامعةسوسنزيتونهياسررزان1701053

81.933طرطوس جامعةيسيرهزهرهمحمودخضر1706590

81.93دمشق جامعةدرهالخطيبعيد محمدصفا1701584

81.93تشرين جامعةنهالابراهيميوسفمحمد1705735

81.926دمشق جامعةفلحهالعمارعلييمان محمد1702571

81.923دمشق جامعةهالهعلي الحاجاكرممحمد1702330

81.923البعث جامعةهناديالخوريجهادأيهم1704079

81.92دمشق جامعةليديامشوح السيد المحيعادلحال1700781

81.92طرطوس جامعةاعتدالديوبنزاررباب1706617

81.92حماة جامعةرولىلبابيديعزامابتسام1705981

81.916دمشق جامعةايمانجمعهفاروقلؤي1702087

81.913تشرين جامعةزهرهالعيسىالرحمن عبدابراهيم1704974

81.913دمشق جامعةسمرعيسىعمشيمعدحمزه1700797

81.913دمشق جامعةرزانالديريماهر محمدخيال1700863

81.913طرطوس جامعةمنالبكارأيمنمحمد1707041

81.906دمشق جامعةهدىصوانحمزهمعاذ1702683

81.903دمشق جامعةابتسامحامدعصمتعاليه1701629

81.896حلب جامعةمنىحسنيوسفحسن1703389

81.893تشرين جامعةليالنعمانعليبتول1705075

81.89دمشق جامعةسعادالكاكامحمدسعيدجهاد1700693

81.89دمشق جامعةرسميهحجازيحسنرهف1701190

81.883دمشق جامعةصباقاروطنزيهسماره1701495

81.883دمشق جامعةاميرهالصبحرضوانخالد1700837

81.88تشرين جامعةناهدهديوبيوسفمايا1706239

81.876حلب جامعةانيظاريفياننيشانتامار1703330

81.876تشرين جامعةمحاسنأحمدسميرعلي1708279

81.87دمشق جامعةسميرهمدللغساننوار1707740

81.87طرطوس جامعةغادهيوسفعليمحمود1707089

81.863دمشق جامعةفاطمةالغزاليمحمدعيدألين1700078

81.863دمشق جامعةنسرينسعيدأحمدمحمود1702586

81.863طرطوس جامعةهيامحسونعليحنين1706572

81.86دمشق جامعةنجالءالسمانمروانعبير1701716

81.86تشرين جامعةحبابهصالحاكرمعلي1707710

81.856طرطوس جامعةفادياابراهيمعيسىنورا1707206

81.856دمشق جامعةليناالحجارخالدالرا1702090

81.85دمشق جامعةغادهاالحمدهللا عبدالنا1702104

81.846حماة جامعةفداءاالبرشمحمودالقادر عبد1706153

81.846دمشق جامعةفاتنمريمابراهيمغاده1701873

81.843حماة جامعةقمرزوينالكريم عبدرهف1706083

81.843دمشق جامعةسوسنيحيىعادلعبدالكريم168881

81.84تشرين جامعةميجوريهماهراسامه1706418

81.83دمشق جامعةرباحالقادريمأمونآيه1700163

81.83دمشق جامعةنجالءدباالقادر عبددالل1700910

81.83دمشق جامعةانصافالرواشدهنعيممحمد1702543

81.816حلب جامعةصفاءغزالمحمدايمان1703293

81.813دمشق جامعةربااللمعنبيلكارول1702041

81.81دمشق جامعةباسمهالنعمهزهيرلين1702197

81.81طرطوس جامعةسعادحسنغالبروان1706669
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81.803البعث جامعةمهاالقدسيالعليم عبدياسمين1704886

81.803حلب جامعةلميسشريموياسرفرح1703723

81.8تشرين جامعةوفاءغصنهرياضرزان1705272

81.8دمشق جامعةرويدهالقطاميانوررمزي1701122

81.796دمشق جامعةمناحجازغسانرغد1701086

81.793البعث جامعةحنانداغرجوزيفبديع1704143

81.793البعث جامعةهناءالمعصرانيغزوان محمدهيا1704867

81.793البعث جامعةفطمهحسونغسان محمدالرافع عبد1704458

81.79تشرين جامعةشذاحسنالخيرعلي1705515

81.79حماة جامعةأديبهالمنصورأحمدنور1706299

81.786البعث جامعةشذىالوفائيعماديسر1704896

81.786دمشق جامعةسمرخليلاحمدبيان محمد1702355

81.783طرطوس جامعةرلىعيسىكمال محمدهيا1707263

81.783حلب جامعةشهالوتيوضاحآية1703230

81.773دمشق جامعةايمانبقلهمحروسسعاد1701450

81.77دمشق جامعةعائشهندهبرهانرغد1701072

81.766دمشق جامعةفاطمهزيد ابوركانرؤى1700942

81.766حلب جامعةروناهيابراهيممحمدنسرين1703970

81.766دمشق جامعةفاطمهعبيداحمدمحمدمازن1702579

81.763دمشق جامعةوفاءاالرض شيخساميهللا هبة1702947

81.763دمشق جامعةغادهسالمهانطونماريان1702247

81.763حلب جامعةخولهالموسىاحمداكرام1703267

81.763دمشق جامعةجمانههمججمال محمدلين1702202

81.76دمشق جامعةجولياراس ابواكرمرغد1701071

81.76دمشق جامعةمزنةالمجذوبياسين محمدعامر1701634

81.756دمشق جامعةنجاحالحموداالسودبشارراما1700962

81.756تشرين جامعةلينهمحمدمحمدنايا1705806

81.75البعث جامعةبدوهشاهينعمارساره1704379

81.736دمشق جامعةسميرهالعرساليالفتاح عبدمحمد1702430

81.736حلب جامعةورودبيطارماهرفيرونيك1703728

81.733دمشق جامعةبدريهالعشاحمدبتول1700471

81.733حماة جامعةفاديههويساحمدآيه1705974

81.733حماة جامعةعبيراالمامالحكمرياض1706085

81.73دمشق جامعةسعدهالسميحانعزوريم1707467

81.73حماة جامعةأسيمهغيبورهزاعهديل1706320

81.73دمشق جامعةندىمنصورموريسخليل1700862

81.723دمشق جامعةرلىنصربشارجويل1700728

81.723البعث جامعةمنىمشعليوسفنورا1704837

81.72دمشق جامعةرحابالخطيباغيدآالء1700055

81.72دمشق جامعةهدلهالصماديابراهيمغفران1701904

81.72حلب جامعةامينةعليمحمودباسل1703300

81.716البعث جامعةسهيلهفرحرونغيث1704538

81.716دمشق جامعةابتسامالكوسانيمحمدندى1702815

81.716دمشق جامعةوفاءسمورفؤاديارا1703111

81.706تشرين جامعةهناديسليمانهيثمحسن1705166

81.703طرطوس جامعةرويدهغانممحمدبشر1706472

81.7دمشق جامعةفاطمةالصبيخانسليمانشيماء1708574

81.7دمشق جامعةلمارشيدمأمونمصطفى1708576

81.696دمشق جامعةفاتنهالخنباسمطارق1701609

81.696البعث جامعةندىالحساميمهندحمزه1704215
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81.693البعث جامعةليناقويوسعيدتايا1704160

81.69دمشق جامعةأمانيشماعايمنغاليه1701874

81.69دمشق جامعةرغدهالبقاعيخالدأالء1700059

81.69طرطوس جامعةرحابسلمانعليغياث1707984

81.69طرطوس جامعةانصافديبياسرالرا1706977

81.69البعث جامعةفتاةبلولعليأحمد1704033

81.683البعث جامعةنغرادخضورسليمانبشرى1704148

81.683دمشق جامعةنعيمهالجبانحسيناحمد1707352

81.676دمشق جامعةميرفتعريضهقاسممحمديزن1702584

81.673تشرين جامعةسلمىعليحافظحسن1705156

81.673دمشق جامعةصباحفياضاحمدنور1702847

81.666دمشق جامعةندىعماراحسانمحمد1702320

81.663دمشق جامعةندىداووديشريفغاليه1701875

81.663دمشق جامعةساميهالكرديطاللياسمين1703130

81.66دمشق جامعةهاجررضاهللا عبدبتول1700479

81.66البعث جامعةمنىطنوسجرجسمرسيل1704738

81.656البعث جامعةحنانحوريعمادبشرى1704150

81.656طرطوس جامعةمنىونوسعدنانهزار1707246

81.65تشرين جامعةهيامكيخيااحمدالرحمن عبد1705474

81.65حلب جامعةفاطمهالحماديالوهاب عبدقتيبه1703729

81.65حلب جامعةمنىالبساتنه شيخديب محمديسرى1704023

81.646طرطوس جامعةابتسامعلييونسمرح1707105

81.643دمشق جامعةثناءالشرعنبيلايمان1700437

81.64حماة جامعةمهاشحادهغيثحنين1706047

81.636حلب جامعةايمانزيتونعبدهللاسنا1703547

81.633دمشق جامعةعبيرحميدخالدعدي1701725

81.63دمشق جامعةهبهالحمويعامر محمدهيا1703044

81.63تشرين جامعةوجناتعيسىحبيبحسن1705157

81.63طرطوس جامعةسمارههاللحاتمهديل1707228

81.626دمشق جامعةشفاءنوفليهحسن محمدمحمد1702512

81.623طرطوس جامعةهويدهطوفانعليأيه1706382

81.623تشرين جامعةنشوىعباسامينميرنا1705792

81.623دمشق جامعةمنىخبازهديابجولي1700720

81.62طرطوس جامعةابتسامعليمحمدضياء1706807

81.613دمشق جامعةلينامحيسننوافلين1702214

81.613حلب جامعةضحىحردانعبدالقادرانس1703281

81.61البعث جامعةفاديهالحمويحسينوالء1704874

81.606دمشق جامعةاسياالشبالقمصطفىآالء1700070

81.603حلب جامعةشيريناحمدبحريروناهي1703493

81.6طرطوس جامعةهناءسليمانعليمحمد1707060

81.596طرطوس جامعةحنانوسوفيوسفزينب1706727

81.593طرطوس جامعةلوناشهدابساممدلين1707093

81.59طرطوس جامعةعائدهابراهيمهيثمنغم1707183

81.586حلب جامعةكوثرنحاسهللا سعدتسنيم1708614

81.583دمشق جامعةرندهديبزهير محمدراما1700984

81.58البعث جامعةفداءالسبعسليمانرافي1704276

81.58حلب جامعةصباقضيماتيوائلندى1703968

81.573طرطوس جامعةبشرىموسىطاللهديل1707232

81.573حلب جامعةرهفجي بصمه عيروضاسامه محمدرمزي محمد1703823

81.57طرطوس جامعةسميرهديبصالحنجوى1707165
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81.566دمشق جامعةكفىسليمانعليبارعه1700460

81.56دمشق جامعةهندالنقشهزهيرنور1702877

81.56تشرين جامعةلينامحمدناجيأحمد1704913

81.56دمشق جامعةعبيرالرفاعيمحمدياسر1703124

81.556دمشق جامعةرحابالشماعسمير محمداحسان محمد1702321

81.556دمشق جامعةمهامحمدفرمزبهشت1707390

81.553البعث جامعةنايفهعازارجرجسنغم1704806

81.553دمشق جامعةفهيمهاالوسيفوازجان1707397

81.55البعث جامعةهناءالسليمانماجدهدى1704855

81.55دمشق جامعةميسونالحجازيوليد محمدروان1701231

81.546دمشق جامعةشذىمرعيخير محمدمعاذ1702688

81.54دمشق جامعةناديهنوريمحمدزكيابراهيم محمد1702319

81.536البعث جامعةتركيهالمنصورنهادريم1704349

81.533تشرين جامعةفاطمهحسنجابريارا1705919

81.53دمشق جامعةسلمىالزهررياضاريج1700258

81.52حماة جامعةسماحعمرانمحمدبتول1706009

81.51دمشق جامعةمنالضاهرخضراسعد1700290

81.51تشرين جامعةشكرانفاخورجييوسفصالح1705450

81.503دمشق جامعةرماحالشبليهاشمليالس1702175

81.503حلب جامعةرجاءرنجبالمحمدلين1703768

81.503طرطوس جامعةسعاديوسفحبيببسمه1706470

81.5دمشق جامعةرنازريبيسهيلصوفيا1708548

81.5دمشق جامعةهنادهالجمالاديبجينا1700739

81.5طرطوس جامعةفاتنجاموسمحمدربال1706618

81.496دمشق جامعةهويدىالرحيم عبدميمونعالء1701767

81.493دمشق جامعةلونارالسرحانالجليل عبدرغد1701077

81.49دمشق جامعةفاطمهالحايكمحمدروان1701227

81.49طرطوس جامعةروالديبهالكسياميلي1706436

81.483حلب جامعةخديجةسليمانعباسمحمد1703845

81.483طرطوس جامعةغانياحسينمحمدوائل1707270

81.473دمشق جامعةمروةاللبابيديعزالدينآية1700121

81.47تشرين جامعةفاتنبازيدشريفسحر1705404

81.466تشرين جامعةبانعليلؤيآية1704943

81.466حلب جامعةأملبكايةياسر محمدفاطمة1703706

81.46دمشق جامعةسميةأصطيفيمحمدكرم1702054

81.46تشرين جامعةفاتنحمودالدين نوررهف1705307

81.446تشرين جامعةرجاءسلطينياسرمنى1705779

81.443دمشق جامعةسميرهسليمأحمدبيان1700567

81.44حلب جامعةسيفانبارمقسزيانبت قرهايلي1703289

81.44دمشق جامعةفاتنالكريمموسىعبدالمولى1701709

81.433دمشق جامعةاملالسعدياسامةاالء1700320

81.433تشرين جامعةركانةدويدريفهد محمدزين1705354

81.43دمشق جامعةبسيماصوفانأحمدصبا1701566

81.43طرطوس جامعةليمونهشحودجوداتيافع1707292

81.426دمشق جامعةندىالحرفيأيمنأنس محمد1702309

81.426تشرين جامعةميساءسلوممحمودغمار1705576

81.423دمشق جامعةشيماءالفحاممحمدآالء1700065

81.42البعث جامعةاملالدرويشمحمدسعيد1704396

81.416البعث جامعةوصالتقالجهادمي1704777

81.416دمشق جامعةروعهحميديالدين بدرليلى1702180
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81.416دمشق جامعةمهامهناحمدحنين1700812

81.413دمشق جامعةهيامالداخولأنورمنار1702699

81.413حلب جامعةشمسهالحمدانجميلبيان1703323

81.413دمشق جامعةريماقسامهشامآيه1700180

81.413دمشق جامعةميسونالحمصيقاسمخالد1700840

81.41دمشق جامعةسوسناليونسأنسسنا1701503

81.41حلب جامعةلمىسيدمحمدأمين محمد1703791

81.41تشرين جامعةسهامعمرانعزتلين1705646

81.406حلب جامعةهدىابراهيمتركيهللا هبة1703993

81.406دمشق جامعةسعادملحممالكيزن1703150

81.4حلب جامعةشهيرةمصريمحمدزكرياصبا1703592

81.4دمشق جامعةثناءالمصطفىمروانرهام1701183

81.4دمشق جامعةهيامالدين نورمحمدحسن1700763

81.4دمشق جامعةسندسالحزومعبدالسالممالك1708476

81.396حماة جامعةهيفاءصدرانرسالننور1706303

81.393دمشق جامعةغاليهالمالحأنسالهدى نور1702855

81.393تشرين جامعةهالهبيلونيالرزاق عبدالزهراء1705032

81.393حلب جامعةضحىدندوشحسينآية1703225

81.39تشرين جامعةاملخوريعادلألين1704927

81.39حماة جامعةميساءالشاهينعمادألين1705960

81.386طرطوس جامعةمنىعباسأحمدربيع1706619

81.383طرطوس جامعةفيروزمنصورمنصورعلي1706896

81.383دمشق جامعةمنيرهغوشفيصلالدين مجد1702281

81.383دمشق جامعةرانياعلبيخالد محمدحسام محمد1702365

81.383حماة جامعةهيفاءالدعيمسخالديارا1706332

81.373دمشق جامعةابتسامحسنحسنمحمد1702368

81.373دمشق جامعةنجاةالزعبيالمجيد عبدكوثر1707772

81.37البعث جامعةروالحسننضالأحمد1704035

81.366تشرين جامعةنسرينالبيشينيمصطفىحال1705180

81.366دمشق جامعةلينااالبراهيمفؤادحيدر1708040

81.363البعث جامعةليلىالسكافلؤيغدير1704530

81.363دمشق جامعةريمشرفهيثم احمدليالس1702173

81.36حلب جامعةفلايرالشهابيالغفور عبدفراس1703719

81.356دمشق جامعةفاطمهدرغامقاسمراما1700978

81.35دمشق جامعةنايفهالذنونمحمدرشيدابراهيم1707347

81.346طرطوس جامعةسحابعلييوسففرح1706953

81.343دمشق جامعةسماحمحمدحساميمان1703169

81.343دمشق جامعةفدوىالعلوخالدنور1707654

81.343البعث جامعةفاديااسبرميشيلريتا1704343

81.34حلب جامعةأمينهرشيدمصطفىمهيار1703945

81.333دمشق جامعةعروبةعوادخالدرنين1701173

81.333دمشق جامعةفاطمهحوريهمحمدحسام1700751

81.33تشرين جامعةامتثالالكابريكابريهاجر1705862

81.323طرطوس جامعةوفاءحسنجهادحنين1706571

81.316دمشق جامعةحسناحنتيتهفايزاسالم1700293

81.313دمشق جامعةثريادعكورزهيرنور1707194

81.313البعث جامعةعطافالسعديفؤادشهد1704431

81.31دمشق جامعةخلودالسعديحسامغزل1701893

81.3البعث جامعةهالهباكيريحيىمحمود1704730

81.3تشرين جامعةاميرهاليقهمعينعلي1705545
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81.296تشرين جامعةلقاءأحمدقادمكاتيا1706211

81.293دمشق جامعةاميرهالمرعشليأسامههديل1702989

81.29دمشق جامعةرهجهالرمضانمحمدالرحمن عبد1701667

81.286البعث جامعةمنىعنترسميرليث1704609

81.283دمشق جامعةنورجيان اوتخاشيرماريا1702244

81.28البعث جامعةالهاممحمدمالكرهام1704318

81.28تشرين جامعةسعادابراهيمادريسيوسف1705938

81.276دمشق جامعةفاتنهالحاجبشار محمدعمار محمد1702460

81.276تشرين جامعةمنىفرانايمنآيه1704954

81.273دمشق جامعةلبابهمكيةبسامعامر1701632

81.27دمشق جامعةتغريدالفالحبسامآيه1700142

81.27حماة جامعةمنىقيمرحافظرغد1706076

81.27دمشق جامعةوفاءالحافيأحمدساره1707694

81.256دمشق جامعةاملالمحاميدعليتقى1700628

81.25البعث جامعةرابعهأيوبفيصلمهند1704774

81.246البعث جامعةسعادالرحمونمحمودمصطفى1704750

81.243دمشق جامعةمنىعليفهددانيال1700880

81.236دمشق جامعةهنادهسبسوبمحمودالهادي عبد1707777

81.226تشرين جامعةزبيدةالداليعصامعلي1707863

81.226حلب جامعةعالالناجيخالدالزهراء فاطمة1703700

81.223دمشق جامعةنجوىالجهمانيعلينور1702884

81.22تشرين جامعةميساءنويرهميسرجعفر1705117

81.22دمشق جامعةودادموسىنعيمساره1701411

81.216دمشق جامعةجمالهاللنسيبمرح1702635

81.213حلب جامعةخالدةنبي شيخمحمودنبو1707642

81.21دمشق جامعةحنيفهياسينفايز محمدلمياء1702144

81.21دمشق جامعةنجوىدحروجمنيراماني1700355

81.21تشرين جامعةاملعلياحمدهبه1705868

81.206البعث جامعةليلىمنصورحيدررنا1704311

81.206طرطوس جامعةتماثيلغنامنزارغنى1706932

81.206تشرين جامعةنجاحالقصعههاشمالفقار ذو1705247

81.2طرطوس جامعةجوهيناعيسىحسنهيا1707255

81.196طرطوس جامعةريتاهندياحمدراما1706611

81.193تشرين جامعةسالمفارسأيمنسالف1706755

81.193دمشق جامعةنورهمحمودحربربيع1708166

81.19تشرين جامعةفاطمهديوباحمدهيا1705902

81.19تشرين جامعةحميدهعليقحطانحنان1705189

81.186دمشق جامعةروعهالحاجاحمدغرام1701887

81.186طرطوس جامعةمناحسنابراهيمإياس1706364

81.186دمشق جامعةجوماناجبورعاطفأغيد1700048

81.18تشرين جامعةامينهجمعهالصمد عبدآالء1704922

81.18دمشق جامعةشفيقهالجابرنديمهال1703013

81.18البعث جامعةهياماسعدعمادرام1704277

81.18طرطوس جامعةلينداحسينمحمدهديل1707236

81.176طرطوس جامعةانتصارابراهيممحمدآيه1706386

81.17طرطوس جامعةفاطمهرزوقياسرزينب1706726

81.163تشرين جامعةاسيمهيازجياكثماسامه1705011

81.163دمشق جامعةالديمطر الطرابلسيماهرمنار محمد1702531

81.16تشرين جامعةنهادزريقجرجسناتالي1707894

81.16دمشق جامعةمهاسحلولسميربيان1700573
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81.16دمشق جامعةداللشاهينحبيبمحمد1702363

81.156دمشق جامعةنجاةعلياحمدعلي1701776

81.153طرطوس جامعةفاطمهعدراعدرامحمد1707055

81.153دمشق جامعةربيعهضاهرنزيرمحمد1702542

81.15دمشق جامعةرويدةسويدمحمودعيسى1701871

81.143طرطوس جامعةفائزهمحمدمحمودحنان1706569

81.136طرطوس جامعةديمهحسونيونسهيا1707267

81.13دمشق جامعةهيفاءجديدزهيرمحمود الحمزة1707369

81.126طرطوس جامعةميساءشماعليصبا1706799

81.123حلب جامعةجهينهاالبراهيممحمودنغم1703971

81.12دمشق جامعةهدىشيبانيعماد محمدمجد محمد1702510

81.116تشرين جامعةلبينهحمدانعليصالح1705444

81.113دمشق جامعةسميةالخطيبسليمانابراهيم1700192

81.11حلب جامعةلمياءنعسان كورالمجيد عبدلينه1703772

81.11دمشق جامعةفيحاءبربنديعدنانجود1700695

81.103طرطوس جامعةسعادعليأسعدعلي1706838

81.103حماة جامعةرناشقفهالحميد عبداحمد1705986

81.103دمشق جامعةمنىحمويهالدين حسامريم1701290

81.1دمشق جامعةماريواكيمناصيفغريس1701891

81.096حلب جامعةبدريهعيسىرمضانباسل1703299

81.083تشرين جامعةجمانهمحمدعمادميس1705798

81.08دمشق جامعةليناكوكيغساناوراس1700401

81.073تشرين جامعةعبيرغانمعليزينب1705366

81.073تشرين جامعةفاطمهصوفيزكي محمدلجين1705624

81.066دمشق جامعةهناءشريتحجمالمنى1702720

81.066طرطوس جامعةهناءعمارعليآيه1706383

81.066دمشق جامعةآمنهحمودعليبتول1700483

81.063تشرين جامعةاميرهمحمودمنذرهديل1705890

81.056دمشق جامعةزينبمخلوفحسنوالء1703087

81.056حلب جامعةحياةابراهيمفاضلرغده1703467

81.056تشرين جامعةجمانهحسنشفيقأسامه1704918

81.053دمشق جامعةانسامالصباغالدين عمادراما1700972

81.05تشرين جامعةسميحهعربجمالوالء1705915

81.05دمشق جامعةمريمالزرزوراخليفالهدى نور1702860

81.05طرطوس جامعةصفاءشرفعادلحسن1706532

81.046حلب جامعةبيانالزينبهشام محمدأسامة1707945

81.046دمشق جامعةخديجةفخروالدين جمالآالء1700058

81.043حلب جامعةليناصايغمحمدعمار1703664

81.04طرطوس جامعةمنىمحمدنمرنغم1707182

81.03حلب جامعةنجوىالدبكمحمدآالء1703214

81.026حلب جامعةنهيدهالهالل محمدياسرعمار1703666

81.026البعث جامعةربىسليمانسليمانأريج1704037

81.026حلب جامعةنورشحطمحمديحيىتسنيم1703334

81.026تشرين جامعةهناءديوبجميلعمار1705555

81.026تشرين جامعةسوسنطبانهنزارسليمان1705411

81.026دمشق جامعةندىالمحاسنهأحمدجودي1700696

81.016دمشق جامعةرفعهالعليويخالدمجد1707587

81.016تشرين جامعةمريممصطفىجوادأوس1706363

81.016دمشق جامعةرغداءاليوسفعمرهبه1702968

81.013دمشق جامعةهيفاءمؤمنماهررزان1701046
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81.01البعث جامعةعبيرالمصطفىبشارلين1704614

81.01دمشق جامعةآمالجعبارهرضاتماضر1700635

81.01دمشق جامعةختامالحجلحامدنغم1702833

81.006طرطوس جامعةرائدهيوسفعلينور1707197

81.006دمشق جامعةعليهالقاسمابراهيمرهام1701174

81.003دمشق جامعةسمرالسيدعماد محمداسراء1700284

81.003تشرين جامعةسكينهسناحسندعاء1705225

81دمشق جامعةجمانهالحبالالدين حسامعاليه1701628

81تشرين جامعةسوسنحسين السيديوسفبيان1708352

80.996دمشق جامعةوفاءحواطجهاد محمدازدهار1700262

80.996دمشق جامعةانعامجروجانطونيوسرهام1701176

80.986تشرين جامعةفاطمهشحادهايمنالنجمه1705044

80.986حلب جامعةكندهسمانيخالدلونا1703755

80.986دمشق جامعةغفرانعثمانأنسوفاء1703083

80.983دمشق جامعةشموط ايمانعصفورعدنان محمدمحمد1702514

80.98دمشق جامعةفلكاوسكانمحمدسليمزانا1701321

80.98حلب جامعةمنىأبودانمحمدرضوانشهد1703586

80.98طرطوس جامعةحسناابراهيمحسيبمايا1707017

80.97طرطوس جامعةرحابخضرحسينهال1707249

80.97دمشق جامعةمهاعوضساميمرام1702617

80.963تشرين جامعةنسرينغالونجيسعدآيه1704958

80.963دمشق جامعةهنازرزالناصر عبدنورا1702922

80.963البعث جامعةلينهالصمد عبدفالحشيرين1704434

80.96دمشق جامعةهناءالعقادالدين محيرغد1701105

80.96دمشق جامعةفاطمهالشبالقمحمدهبه1702970

80.953دمشق جامعةصبحهالنزالسعودرهف1707457

80.95دمشق جامعةرندةسكريديبجهاد1700690

80.95دمشق جامعةجيهانعمرماجدجودي1700702

80.95دمشق جامعةمريمخوالنيمامونمحمدعيد1702577

80.946تشرين جامعةهيفاءشبانيابراهيمنور1705827

80.946دمشق جامعةابتسامالدين صالحمروانفادي1701946

80.943حلب جامعةفاطمةالحسينواحمدبسام1703311

80.943دمشق جامعةعلياعيدحامدبلقيس1700559

80.94تشرين جامعةمجدالعلونيمحمدعمار1705562

80.936حلب جامعةناديازكورسميرعفاف1703651

80.936دمشق جامعةثرياذيابعليحسين1700774

80.923دمشق جامعةجمانهالنابلسيمنير محمدليلى1702182

80.913حلب جامعةنعيمةعمارةاحمدجمالبتول1703304

80.913حماة جامعةعهدسيدعيسىخالدوجد1706327

80.91دمشق جامعةمنيرهخلفمحمدنذيراحمد1707358

80.896دمشق جامعةجمانهراجحه داودتامرسيدوال1701519

80.893تشرين جامعةمريمالياسغسانابراهيم1704977

80.886حماة جامعةبشرىالبكورالدين صالح محمدفيروز1706207

80.88دمشق جامعةسميهالعترالرزاق عبدحسام1700748

80.876حلب جامعةحلومنايف الحي عبدديب محمدغيثاء1703691

80.87البعث جامعةبيداءاالحمدياسينالهادي عبد1704470

80.87دمشق جامعةملكيوسففيروزأحمد1700018

80.87دمشق جامعةانصافالمصريعليوالء1703092

80.87دمشق جامعةهيفاءالقابونيمحمدمنذر1702714

80.863البعث جامعةثناءوسوفأحمدنغم1704805
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80.863دمشق جامعةعائشهاألشقرسعدالدينايالف1700415

80.863تشرين جامعةغزالةصوفاناحمدحسن168938

80.863حلب جامعةنورةهاللعالء محمدريم1706694

80.86حماة جامعةمنالحيدرالدين حسامعلي1706170

80.86طرطوس جامعةليلىمحمدرمضانريم1706684

80.86البعث جامعةخالديهخوليطارقالسوسن1704101

80.853حماة جامعةمنىنيوفنصارحنين1706048

80.846دمشق جامعةثناءالطائعمحمددياال1700916

80.846دمشق جامعةنورههللا سعدابراهيمهدى1702981

80.843طرطوس جامعةمارغريتانعمهخطارراما1706613

80.84دمشق جامعةماجدهالصيدناويابراهيمهللا عبد1701681

80.833حلب جامعةبتولقشقشاسماعيلهاديا1703989

80.833دمشق جامعةأميهالشعراني الدين فخرعمادهبه1702967

80.833دمشق جامعةجهينهجريرهفؤادآيه 1700001

80.83تشرين جامعةمهاخيربكزكيعباده1705468

80.823البعث جامعةعيدهخضورحيدرفارس1704552

80.82طرطوس جامعةربابالشيخعصامحسن1706534

80.813تشرين جامعةخنساءخليل أبوالجبار عبدمحمد1705710

80.81طرطوس جامعةصفيهعليبسامأحمد1706342

80.81حلب جامعةختامبركاويمحمدشغف1703570

80.806دمشق جامعةهيلدازهرجورجميريام1707771

80.803تشرين جامعةمنىابوالشمالتطاللجميله1705123

80.8حلب جامعةايمانحماليحيىراما1708452

80.8طرطوس جامعةوصالمصطفىساميغوى1706933

80.8دمشق جامعةعائشهالزعبيحمزهتماضر1708558

80.796البعث جامعةسهىحسونالهادي عبدنور1704825

80.796دمشق جامعةلينااليوسفيوسفمروان1702642

80.793البعث جامعةمنالزين شيخالمهيمن عبدلين1704617

80.793البعث جامعةكوكبصقرعليميالد1704788

80.793تشرين جامعةسحردعبولناصرعبدالرحمن1705484

80.793طرطوس جامعةفايزهخضرعيسىمريم1707112

80.786دمشق جامعةاملحيمودحسناحمد1700210

80.783دمشق جامعةخلودالفرا قويدرميسرعبير1701719

80.773تشرين جامعةهناءحسنسليمانهال1705895

80.773دمشق جامعةوفاءادهمعمادمايا1702276

80.773تشرين جامعةسلوىرجبياسرنورا1707209

80.77تشرين جامعةبشرىمحمودحبيبمحمد1707905

80.766حلب جامعةديمهاالفنديزاهر محمودكامل محمد1703865

80.766دمشق جامعةنديمهالصفديجميلنداء1702805

80.763البعث جامعةريماليوسفبشيريائل1704878

80.763دمشق جامعةربيعهالعقيلنعيمفرح1701996

80.76حلب جامعةفلككلشعبدهللاجودي1703368

80.76دمشق جامعةمنالالمهاينياباءلمى1702134

80.756البعث جامعةزهرهالغيثعليرزان1704289

80.753البعث جامعةزهورالكريم عبدالحميد عبدنوار1704811

80.743حماة جامعةندىزيناكرمرغد1706075

80.743تشرين جامعةعفافعليزيانغفران1705575

80.743تشرين جامعةودادداودهيثميعرب1705934

80.743دمشق جامعةعائدهالخبياسامةنور1702850

80.74تشرين جامعةحسناءالعبدحسينريم1707466
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80.736دمشق جامعةعلياالكنعانمأمونعالء1701765

80.736طرطوس جامعةغادةملصالرزاق عبدعلي1706867

80.736البعث جامعةسلوىالحلبيهموفقوسام محمد1704714

80.733البعث جامعةنهىالشعاروحيدالحليم عبد 1704029

80.733تشرين جامعةصفاءخوريمازنميشيل1708641

80.733تشرين جامعةريمخلفمحمدضحى1707503

80.73تشرين جامعةسناءخميس شيخنعمانابراهيم1704982

80.726دمشق جامعةمريمالمصريبدرالدينرقيه1701120

80.726دمشق جامعةريمفرهودايسرسيمون1701522

80.723دمشق جامعةوفاءشعبانمروانلين1702211

80.713البعث جامعةحكيماعثمانميموننور1704833

80.713دمشق جامعةهالهبيطارماهرياسر1703123

80.713حلب جامعةازدهارعلي حاجحسام محمدرغد1703463

80.71دمشق جامعةسناءيوسف الحاجعبدالمعينمنور1702717

80.71حماة جامعةشريفهالعليعبدالعزيزمحمد1707599

80.703دمشق جامعةهاجرحسنهياسربشرى1700553

80.7دمشق جامعةسميرهالبكرامينعباده1701640

80.7دمشق جامعةندىالمجيد عبدعكيدايفارا1707377

80.7البعث جامعةماجدهحسنمالكمحمد1704705

80.696طرطوس جامعةرابحةجروسمطانسايلونا1706443

80.69حلب جامعةزينهكيالينافعديمه1703428

80.686دمشق جامعةكوثرالتالويعدنانمحمد1707603

80.683طرطوس جامعةخولهمنصورعليديانا1706604

80.68البعث جامعةرانياعثمانيوسفلجين1704594

80.68طرطوس جامعةعفافابراهيمهانيامل1706435

80.68حلب جامعةندىالبكورعمرالهادي عبد1703628

80.676تشرين جامعةليناشعبانحاتمبتول1705072

80.676دمشق جامعةرويدهاالرض شيخغياثديانا1700922

80.673دمشق جامعةهناالدين بدرخير محمدغنى1701916

80.66دمشق جامعةسوسنناصيفصايلحنان1700805

80.656حلب جامعةعائشهجذبهعبدالمجيدعباده1703604

80.653طرطوس جامعةورودالشلوفغسانساره1706742

80.65حلب جامعةايمانهركلاحمدتسنيم1706478

80.643دمشق جامعةربافرجونصارفرج1701985

80.643حماة جامعةإعتدالصفتليسميررفيف1706078

80.64تشرين جامعةباسمهشيحارياضبتول1705073

80.636حلب جامعةأمينهقوجهخالدشذى1703569

80.633تشرين جامعةانتصارضاهرعليربى1705270

80.633دمشق جامعةصباحالحاجيمنيرايمان1700435

80.63طرطوس جامعةسميرهعبودعدنانمحمد1707057

80.63دمشق جامعةهيامدرويشسالمرهف1707705

80.623حلب جامعةحسناءعتكحسنمحمد1703810

80.623البعث جامعةرندهالخلفمحمدكمال1704579

80.616دمشق جامعةسمرعلوشاحمدسليمان1701487

80.616طرطوس جامعةمحاسنزاهرعمادرزان1706622

80.616دمشق جامعةهندحالوه ابوعلياحمد1700226

80.613طرطوس جامعةزبيدهرمضانوعدالدين عز1706827

80.606حلب جامعةضحىجتوالدين بدراسالم محمد1703801

80.606دمشق جامعةخباتابراهيمابراهيمديار1700914

80.606حلب جامعةفايزهذاذوحسنمحمد1703809

175/90






التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2018-2017 الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة

الفرز معّدلالدوام جامعةاألم اسمالكنيةاألب اسماالسماالمتحاني الرقم

80.603البعث جامعةتماضراسدعمادمحمد168888

80.603طرطوس جامعةاحالمالحسنوائلدانيال1706600

80.596حلب جامعةسماحزينوباسلنور1707955

80.596البعث جامعةاميرهقردوحعادلليال1704607

80.596دمشق جامعةايمانالحميداتعليمناف1702705

80.593البعث جامعةمريمعباسعباسعهد1706185

80.593تشرين جامعةغيثاءعليمرهفاحمد1706411

80.59البعث جامعةنداالعمرراسمزينه1704367

80.583حلب جامعةنهىعباديمحمدماهرميرنا1703948

80.583حلب جامعةرانياصابونيالدين حسامفائز1703692

80.58تشرين جامعةميادهحنينوبسامحنا1705187

80.576دمشق جامعةهيامزيد ابوسعدهال1703012

80.573حلب جامعةاملبكايهياسر محمدلمى1703753

80.573حلب جامعةزليخهبدرهعادلالرحمن عبد1703610

80.566البعث جامعةظاللالعليرامزآية1704065

80.563طرطوس جامعةهيامزمامالرزاق عبدحسن1706533

80.563تشرين جامعةنجوىصالحمحمدحنين1706573

80.563دمشق جامعةزكيهالراشدفايقلؤي1702088

80.556البعث جامعةرداحالمحمدمحمدهند1704863

80.556حماة جامعةفلايرالعليعايدبشرى1707388

80.55تشرين جامعةبثينهصهيوني ياسينعليعدنان1705492

80.55حلب جامعةكوثرحيدرعدناندلير1703423

80.546دمشق جامعةغصنابوفخرعامراوس1700402

80.546دمشق جامعةاسماءغجغوجمحمدفاطمه1701971

80.543تشرين جامعةصباحدربليفايزجوانا1705128

80.53طرطوس جامعةطيفغانممحمودحسين1706554

80.526تشرين جامعةنظيرةكركورعمادأرتين1704916

80.52حماة جامعةهالهعبدومحمدطارق1706144

80.513طرطوس جامعةمديحهاسماعيلوائلعلي1706901

80.513حلب جامعةكفاحالخلفاحمدمحمد1703793

80.513تشرين جامعةسماراطرافنبيلغيث1705582

80.51دمشق جامعةايمانكعدانبشار محمدمعاذ1702687

80.51دمشق جامعةهناديعالوىعلي محمدرنا1701126

80.506تشرين جامعةعفراءمنصوراحمداللطيف عبد1705478

80.506دمشق جامعةلبنىرحيمةحسام محمدسالم1707952

80.503دمشق جامعةابتسامالسالمقدروعمار1701823

80.5تشرين جامعةندىشربتجيعبدالسالمرامي1707441

80.5دمشق جامعةريمالرزج محمودعبدالمجيدمرام1708523

80.5حماة جامعةاملخليل شيخمحمودآيه1708377

80.496البعث جامعةوفاءعيسىعيسىحيدر1704229

80.496طرطوس جامعةغادهعليعليمحمد1707063

80.493حماة جامعةمهىيعقوببديعإيلي1705970

80.493دمشق جامعةسمراللبابيديجمال محمدمؤيد1702227

80.49تشرين جامعةداللديوبسهيلمحمد1705704

80.49حلب جامعةلونااستانبولينبيلماجد1703773

80.486حلب جامعةمريمالمحمودعدنانمحمود1703912

80.483تشرين جامعةنسرينتيزينيعلي محمدالقادر عبد1705477

80.483دمشق جامعةسيناعلياسماعيلحنين1700808

80.483حلب جامعةرنابشورميشالشادن1703568

80.473دمشق جامعةالحياة عينالعمرجدعاننسرين1707646
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80.47دمشق جامعةرلىمرادمحمدطارق1701614

80.463دمشق جامعةزينبسعدهفؤادهديل1702997

80.46دمشق جامعةآمالعبيدعليكريم1702062

80.46طرطوس جامعةكفىباللابراهيمعامر1706814

80.46تشرين جامعةودادعفيصهمحمدسالي1705401

80.456دمشق جامعةنادياشيلوكيوليدآية1700128

80.453دمشق جامعةماجدولينغليلالياسميراي1702751

80.45طرطوس جامعةفاطمهعدلمازن محمدالدين شهاب1706787

80.45دمشق جامعةنمريةزغبيمحمدتمارا1700633

80.45دمشق جامعةفاتنعليطفوازالكريم عبد1701679

80.446تشرين جامعةدليلهبطالنوريافين1705018

80.446طرطوس جامعةصباحجديدصالحماريا1707010

80.443البعث جامعةفلكالعلينضالهاشم1704844

80.443تشرين جامعةدينابركاتاحمدجعفر1705108

80.44حلب جامعةميرىسيمورياضتيا1703341

80.44طرطوس جامعةنهالديرانيوليدبيير1706475

80.436البعث جامعةداللالقاسمفايزهبه1704854

80.436دمشق جامعةميساءحلوانينهيلالسالم نجوانة1702800

80.433دمشق جامعةميساءالشماطعليأريج1700035

80.43تشرين جامعةفيروزخضورزهيررهف1705301

80.43البعث جامعةسوسنساباموسىيارا1704883

80.426دمشق جامعةايماندبلرياض محمدحسان محمد1702367

80.423دمشق جامعةعمشهالعللومحمودعالء1707529

80.423البعث جامعةملكالغديرمرسلعبدالكريم1704473

80.42حلب جامعةخديجهاألحمدحسيناسماء1703265

80.42دمشق جامعةريتاغريبويعقوببارشابا1707383

80.42دمشق جامعةعلياحتوقسلطانعمر1701844

80.413دمشق جامعةثناءحالوةكنجاليسار1700351

80.413دمشق جامعةمهاالخطيبياسرروز ماري1702236

80.413تشرين جامعةوفاءمحمودحيدرسوسن1705427

80.41حماة جامعةصباحالمحمودمحمودعبدهللا1706159

80.4حلب جامعةجبقجي ايمانكتلوابراهيملما1708440

80.4حلب جامعةكوكبماردينليزياديحيى1708585

80.4تشرين جامعةسمركرديمحمدطارق1705458

80.4تشرين جامعةريمناصرايادآيه1704953

80.396البعث جامعةسيلفاحبشحسانجود1704183

80.396دمشق جامعةمهاالدين عززيادمي1702740

80.396طرطوس جامعةندىالحمودخضرميس1707148

80.396دمشق جامعةسهامزغيبيوسفماريا1707735

80.393دمشق جامعةفاطمهالعويدصالحنور1702879

80.39تشرين جامعةاحالم صابور بحري سبال1705403

80.386حلب جامعةرغدعنجرينيلؤي محمدفاتح أحمد1703196

80.386تشرين جامعةسعادعلي ابوعليابراهيم1706397

80.383دمشق جامعةهيفاءالمصريالناصر عبدالدين نور1702852

80.376حلب جامعةرنهحالقالدين عالءرند1703473

80.373طرطوس جامعةسميرهسلوممصطفىخلود1706592

80.37البعث جامعةسلوىاالبرشفيصلساميه1704391

80.37حلب جامعةديماالكريم عبدنبيل احمديوسف1704027

80.366دمشق جامعةمجدمنورحسينراما1700964

80.363دمشق جامعةسميهالدباسعلي محمداحمد1700236
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80.363دمشق جامعةسوسنالخنالفتاح عبدتسنيم1700606

80.36تشرين جامعةسحرحناحناغنى1706930

80.353دمشق جامعةنفيسهكجلحسنجوان1707400

80.35دمشق جامعةنهلهابراهيمخالدرافع1700957

80.35دمشق جامعةهويدهحقيسامر محمدرأفت محمد1702392

80.336تشرين جامعةرغداءحاتمسديرعمار1705556

80.336دمشق جامعةسعادشنبور حسناحمدمريم1702653

80.336دمشق جامعةايمانمعانيسامر محمدماجده1702232

80.336تشرين جامعةجهانكحيلهعليطارق1705457

80.333دمشق جامعةرندىطعمهميسرالدين ضياء1701603

80.333طرطوس جامعةمنالسويديهمحمدمحمود1707091

80.333حلب جامعةأمانيمكيعالءالدينرها1703477

80.32دمشق جامعةابتسامالجباويجودهاسراء1700279

80.32دمشق جامعةمنالالطهرانيرأفتفايزه1701977

80.32دمشق جامعةسوزانالمغربيالقادر عبدالرحمن عبد1701663

80.316دمشق جامعةميسونالخطيبعلياسماء1700306

80.313حماة جامعةداللداؤدعليآيه1705976

80.313دمشق جامعةريعانالخطيبرضا محمدرغد1701097

80.313البعث جامعةداللسلمونغياثعلي1704501

80.313دمشق جامعةمنالشاميهبسامخليل محمد1702385

80.31حلب جامعةفدوىالكريمزهير محمداسكندر محمد1703800

80.306دمشق جامعةندىسنانعمرنماء1702839

80.3دمشق جامعةهندجملعيسىباسل1708583

80.296تشرين جامعةزهرعبادضاحيضحى1705452

80.296دمشق جامعةرائدهالمجاريشصالحفتون1701979

80.293دمشق جامعةوردهالنظامييوسفعمران1701863

80.293دمشق جامعةسميرهالترزيسميرعلي1701785

80.29تشرين جامعةثناءغانمعصاممحسن1707038

80.29دمشق جامعةماريعمارينفيرفيرا1702006

80.283حماة جامعةمهاحواحسونفاطمه1706198

80.283دمشق جامعةخلودالدين زهرمفيديارا1703118

80.28دمشق جامعةهندابراهيمالكريم عبداسامه1700270

80.276حلب جامعةأملعربعزامسدرة1703525

80.276دمشق جامعةرويدهغنامصالحعال1701748

80.27طرطوس جامعةرناكوسىمحمدغفران1706927

80.27دمشق جامعةحجيهالصالحمحمدفاطمه1707550

80.27تشرين جامعةبديعهجازيعدنانعلي1705532

80.27تشرين جامعةرابيابلديهأمجدمحمد1705687

80.266دمشق جامعةصفاءسودانياسين محمدغنى1701918

80.26دمشق جامعةزينبموسىفائقرودي1701237

80.253دمشق جامعةعبيرزويهدعاكفريمان1701316

80.253دمشق جامعةأسيمهالخطيبنبيلرزان1701052

80.25تشرين جامعةسمرالمصرياحمدآيه1704951

80.25دمشق جامعةنورالعكالدين بهاءطارق1701610

80.25دمشق جامعةرانيهحنينهمازنرنيم1701157

80.243دمشق جامعةنغمربه عبدمعتزآيه1700177

80.24تشرين جامعةازدهارغندورمفيدأدهم1704915

80.24دمشق جامعةهيفينحسينمحمدعبدالحميد1707511

80.236دمشق جامعةسمرحمدانأيمنمايا1702272

80.233طرطوس جامعةفاتنحسنبسامأليسار1706360
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80.233حماة جامعةحسناءجنيدايمنراما1706065

80.233البعث جامعةشهنازالخليفهعمرأمجد1704055

80.226تشرين جامعةسميهحدادالمنعم عبدروان1705310

80.223طرطوس جامعةهيفاءمحمدمحمددنيا1706601

80.223دمشق جامعةهناديعلي الحاجراكانساره1701382

80.223دمشق جامعةهنادهغنمهالرحمن عبدسميه1701502

80.22دمشق جامعةهيفاءابوكرمطاللرؤى1700944

80.22حماة جامعةعبيرالمحمودعامرفاطمه1706201

80.22دمشق جامعةهندضامنايمنأحمد1700007

80.22تشرين جامعةمنالخطابايمن محمدياسمين1705927

80.213دمشق جامعةميسرسعيفان ابومحمودميس1702762

80.206البعث جامعةشهامهالوسوفيونسمحمد1704720

80.206دمشق جامعةنورالهدىغنيمسميرريان1701257

80.2حلب جامعةعنودموسى الحاجفيصلسدرا1703521

80.2حلب جامعةمنالنوعمرضياء1703595

80.2دمشق جامعةودادمصلحبسام محمدتميم1700640

80.186دمشق جامعةفوزيهعليخالدحسين1700772

80.183دمشق جامعةهيفاءنكاشيحيىيسرى1703161

80.18حلب جامعةوصالالحسنعبدالفتاحصفاء1707960

80.176البعث جامعةبسمهاالسعدساميرامي1704283

80.166البعث جامعةنهلهجنادبدرعلي1704489

80.166حماة جامعةنجاححمدزهديفاطمه1706199

80.16تشرين جامعةشاديهخوريمنذرسامر1706748

80.153تشرين جامعةفاطمهشمسينكاسرهديل1705888

80.143دمشق جامعةسميرهميالنةيوسفدانييل1700888

80.143دمشق جامعةمريمنايفعبدالهادينهاد168869

80.136دمشق جامعةميساءعزيبسامساندي1701431

80.133دمشق جامعةفطيمسليمانمحمدوفاء1707678

80.133دمشق جامعةرحابمعروفحمدهيا1703032

80.133حماة جامعةمنىالشعبانمحمودعائشه1706148

80.13طرطوس جامعةسوسنحسنحسانهديل1707229

80.13حماة جامعةساميهالهويسعزامعمر1706179

80.126دمشق جامعةرانيهالحفارفواز محمدسنا1701504

80.126حلب جامعةحسنبكورحمدوغفران1703686

80.123حماة جامعةكريمهالسليمانباسمجون1706023

80.12تشرين جامعةندىغزاوينبيلنور1705850

80.113تشرين جامعةعهودجنيكهحبيبزينب1706721

80.11دمشق جامعةصباحجاويشمحمدايادرنيم1701167

80.103تشرين جامعةمنىفهدوهبيجوسلين1705140

80.103حلب جامعةنادياباروتياسرياسمين1704020

80.103دمشق جامعةعائشةاحمدهايلباهلل المعتصم1700337

80.1تشرين جامعةاميرهامونبسامهيا1705904

80.1دمشق جامعةغادهالخوالدهجمالمحمد1708568

80.1البعث جامعةمنيرهالغربيليانراما1704281

80.086دمشق جامعةلمىلونتشعمادسهر1701510

80.086دمشق جامعةريمانطفجيخير محمدرنيم1701161

80.086دمشق جامعةبهارياسماعيلحسنسيبان1707489

80.083البعث جامعةعبيريونسمحمودمايا1707025

80.08تشرين جامعةاحالمقبرصليماهرهيا1705905

80.08البعث جامعةلميسعمرانمحمودحال1704211
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80.076تشرين جامعةحناندباغالحليم عبدالعابدين زين1707469

80.073البعث جامعةفادياالحسينايادمرح1704732

80.07دمشق جامعةغادهابواللبنرياضسالم1701469

80.07طرطوس جامعةروبامصطفىنزارهزار1707247

80.066تشرين جامعةفلايرصبوحطاللندى1705811

80.066تشرين جامعةنسرينالعوامباسمأوس1704937

80.053دمشق جامعةهاديةالوتارنبيه محمدعمر1701855

80.053دمشق جامعةابتسامعثمانحمزهالعزيز عبد1707510

80.053حلب جامعةعالالخطيبمروانمحمود1703917

80.05دمشق جامعةسعادالخطيباكرمايمان1700423

80.05طرطوس جامعةنرجسيوسفمحمدنديم1707169

80.043طرطوس جامعةرحابرمضانياسرعلي1706903

80.04تشرين جامعةميرنةرحمونراميرياض1708287

80.03دمشق جامعةلينابرنجكجيحسانرغد1701075

80.026دمشق جامعةقمرالدين بدرالدين عمادهيا1703041

80.026طرطوس جامعةنادياسليمانمالكديمه1706607

80.016دمشق جامعةعبيرنادربشارمجدي1702305

80.013دمشق جامعةامتيازعسكرمعتزندى1702817

80.013دمشق جامعةعالالبرغليمعنرنيم1701168

80.01دمشق جامعةسهيردبوسمحمدمهند1702733

80.006دمشق جامعةشقحهالعوضمحمدابراهيم1700197

80.003حلب جامعةملكالمحمدالرحمن عبدالدين حسام1703382

80.003دمشق جامعةداللالبصارساميمأمون1702224

79.996البعث جامعةغادهجبورغسانكارول1704570

79.996دمشق جامعةمنىضاهرمحمدقصي1702014

79.993طرطوس جامعةزينهديوباحمدجعفر1706488

79.99حلب جامعةصفاءشريحراميمفيد1703936

79.986حلب جامعةمرامخانطومانيرانيراما1703437

79.986دمشق جامعةثرياالبيروتيعلياسامه1700271

79.983البعث جامعةهيامابراهيممحمودآيه1704076

79.983دمشق جامعةردينهقريطرياضايهم1700457

79.98طرطوس جامعةسعادخدامخليلمحمود1707084

79.98حلب جامعةفكريهالعبدهللا البكاربكارفاطمه1703715

79.98دمشق جامعةابتسامبكورسعيدريم1701295

79.976دمشق جامعةديمةالخضراءحسانهيا1703030

79.97دمشق جامعةخديجهالغزاليابراهيميوسف1703176

79.97دمشق جامعةفطومهالكلشامينآيات1700115

79.97دمشق جامعةسوسنالسماويمعمرنور1702908

79.97البعث جامعةسناءاسبررفعترينا1704352

79.966تشرين جامعةسالممنصورسميردانه1706597

79.963دمشق جامعةعبيرطنطهصفوانأنس1700104

79.96تشرين جامعةآسياحماميأسامهديانا1707961

79.96دمشق جامعةروالاحمدعمارنور1702887

79.956تشرين جامعةغادهالمغربيغسانناهد1705805

79.95دمشق جامعةامينهرحالابراهيمسماح1701491

79.95دمشق جامعةادالدقة ابونبيلهديل1703006

79.946دمشق جامعةجميلهقوبانبيلجوليا1700723

79.943دمشق جامعةرزانالترجمانرامز محمدبريهان1700523

79.94دمشق جامعةلماقنوتعالء احمدامل1700366

79.94طرطوس جامعةمنىياسينمعنمحمد1707072
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79.933دمشق جامعةهندباصيل الداالتيعبدالعزيزنوار1702843

79.923دمشق جامعةغصونالفروانواصفمضر1702681

79.923تشرين جامعةهديهعاصيرياضيارا1707279

79.916حلب جامعةريعاندبلونيبكريمحمد1707947

79.916دمشق جامعةفاطمهالشيخخالداحمد1700211

79.91البعث جامعةفريدهفارس عيسىأحمدمضر1704752

79.903طرطوس جامعةميادهغندورهاحمدهيا1707253

79.9دمشق جامعةسوسنروملياحمدمحمد1708580

79.9حلب جامعةودادحسونهايتروشان1708384

79.9البعث جامعةسوسناسماعيلحيدرحسن1704197

79.9تشرين جامعةهناءمحمدغسانسمر1705414

79.896تشرين جامعةضياءيحيى حاجياسرشذى168870

79.886حماة جامعةمريمعسكرمحمدمروه1707617

79.886البعث جامعةهناجعفرحسانمروه1704739

79.883دمشق جامعةسميرهخلفعباسيمامه1703166

79.883دمشق جامعةمنىالحفيظ عبدمحمدهبة1702952

79.88دمشق جامعةريمحيدرمحمودسامر محمد1702405

79.88تشرين جامعةمنىالكرديوليداليسار1705050

79.876دمشق جامعةسمرشعبانعمرفرح1701991

79.87دمشق جامعةيسرىهللا العبدخالدمحمد1702381

79.87دمشق جامعةوفاءالمشهورمظهر محمدهادي1702938

79.87طرطوس جامعةابتساممنصورجالللمى1706991

79.866حماة جامعةانصافقناصابراهيمنور1706300

79.866تشرين جامعةمريممحسنمحمدوسيم168915

79.866تشرين جامعةزهراءصقلليوليدبراءة1705081

79.863دمشق جامعةايمانالجواد عبدعدنانعمار1701821

79.863دمشق جامعةالهنا دامصديقعيسىبتول1700486

79.863تشرين جامعةثناءاحمد درويشالعزيز عبدأسامه1704919

79.853دمشق جامعةسوسنمباركياسرعمار1701832

79.853البعث جامعةاحالمالمصالعليالدين مجد1704657

79.85دمشق جامعةمهاالصالحياسينمالك1702694

79.85البعث جامعةالهاممندوظهيرمصطفى1704748

79.846تشرين جامعةجانيتشمعونيعقوبميرنا1705794

79.84دمشق جامعةبشرىخطابالدين محياسراء1700286

79.84تشرين جامعةفاطمهحاتممحمدعال1705509

79.833دمشق جامعةوفاءحديدمحمودبانه1707784

79.83البعث جامعةروالحاكميجهاد محمدزبيده1704355

79.83دمشق جامعةوفاءالقابونياللطيف عبدأمجد1700084

79.826طرطوس جامعةاسعافاالشقر مرادناصرلجين1706989

79.826تشرين جامعةانتصارسالمةهيثمفاتن1706938

79.823دمشق جامعةماريكنهوشعمادكارمن1702037

79.816تشرين جامعةسميرهيونسمنذرلين1705648

79.813تشرين جامعةانتصارزيدانبهاءرغد1705278

79.813دمشق جامعةمدىنصراكرمسالف1701458

79.81طرطوس جامعةليزافضهيوسفجعفر1706494

79.806دمشق جامعةفاتنمطرحسين محمدامنه1700376

79.806دمشق جامعةديمهفرجأكرمخالد1700830

79.796تشرين جامعةسماحصالحهعليمحمد1705715

79.796دمشق جامعةلولوالشاميرضوانهيا1703035

79.79تشرين جامعةرائدهيوسفعمارجعفر1705114
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79.783البعث جامعةتماضرعيشهطاللهاجر1704841

79.783دمشق جامعةسلوىالحبالسليم محمدشذى1708179

79.776دمشق جامعةهديلالساسهفهد محمدمرام1702620

79.77دمشق جامعةالعرب عزهبوظوباسمفراس محمد1702478

79.766دمشق جامعةمحاسنحبيبحمادهماسه1702259

79.766البعث جامعةماجدهحسونغطفان محمدعال1704481

79.766طرطوس جامعةهدىخضرمحمدصبا1706803

79.76حماة جامعةريمحاصودعامرصبا1706137

79.756دمشق جامعةعفافالسلفيتياحمدهبا1702945

79.756البعث جامعةمارلينالضاهرسامركلوديا1704576

79.753تشرين جامعةرويدهاسبراحمدزياد1705342

79.753دمشق جامعةهالهعبيدحسينمريم1702657

79.753تشرين جامعةسميرهالضرفكمالمايا1705670

79.753تشرين جامعةفاتنمتوجغياثرودس1705313

79.75دمشق جامعةمنيفيرميالهبطرسمراد1707795

79.75دمشق جامعةياسمينشريدهمحمودهديل1703004

79.74البعث جامعةعبيرمحرم ابوفائزعامر محمد1704691

79.74دمشق جامعةاميمهنوفل الظاهرفريدهادي1702937

79.736البعث جامعةسوزانديبماهرلميس1704600

79.733دمشق جامعةزهورالعمريمحمدغيث1701928

79.733حلب جامعةرفلةالدين محيأحمدطارق1703596

79.733حلب جامعةجميلةمحمدرضوانسولين1703559

79.733تشرين جامعةغادهقرحاليفراسجوى1705148

79.73دمشق جامعةاسماءالرواشدهموسىرونق1701251

79.723دمشق جامعةريمالسهويبشارهكابي1702024

79.723دمشق جامعةلوسياحشيشوسعيدماريو1702250

79.723حلب جامعةخديجةالقناطريغياثريم1703496

79.723دمشق جامعةاناسالنحاسخالدوليد محمد1702561

79.723تشرين جامعةنادياجازهمصطفىمحمد1705725

79.72البعث جامعةنجالءالعبدهللا سعدمحمد1702406

79.72تشرين جامعةياسمينموسىميثمعلي1705546

79.72دمشق جامعةأديبهاليوسفمحمدريم1701306

79.72البعث جامعةثناءنعمهفاديروني1704339

79.72دمشق جامعةحسيبهسليمان الشيخمصطفىصبا1701574

79.72تشرين جامعةميساءعلي الشيخفوزاتريم1705329

79.716دمشق جامعةعروبهالصالحعمرربى1701028

79.716دمشق جامعةعائشهالسهمزهيرماجد محمد1702497

79.71تشرين جامعةراقيةمرتكوشأصفأمل1704930

79.71دمشق جامعةبشرىاالحمدفائزاالء1707367

79.71تشرين جامعةسلمىحسنابراهيمميس1705796

79.71حلب جامعةهندحيدرسعيدروكسانا1703491

79.706حلب جامعةمنىكرموجوزيفطوني1707507

79.706دمشق جامعةفاديهالغندوركمالهللا هبه1702958

79.703طرطوس جامعةمنىابراهيمعليلجين1706988

79.703تشرين جامعةسهيرصقرمحمودعالء1705510

79.703دمشق جامعةمريمالفروحعدناناالسالم سيف1701520

79.7دمشق جامعةرولهالبندقجيخالداحمد1708468

79.7دمشق جامعةحنانحنتيتهمحمودروان1708545

79.696حماة جامعةرجاءاالزونهشاميارا1706335

79.693دمشق جامعةابتسامالمزعلالدين بهاءاحمد1700207
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79.693البعث جامعةهوازنسليمانمحمدالحميد عبد1704457

79.693دمشق جامعةهبةعابدينحسان محمدنور1702897

79.686تشرين جامعةبثينهشاميههيثمراما1705262

79.686دمشق جامعةلوناعليخليلروج1707459

79.686دمشق جامعةميكيوانفياضآيه1700162

79.683حماة جامعةسمراألحمدعيدوماريا1706233

79.68تشرين جامعةسمرزاهرالحكيم عبدنور1705843

79.676دمشق جامعةايمانبدويماجد محمدلين1702206

79.673دمشق جامعةانعامالمذيبوليدبشار1700534

79.666دمشق جامعةعفافصالحمحمدروعه1708056

79.666تشرين جامعةهناديصهيونيهيثمآية1704944

79.66دمشق جامعةالماظشلغينسعدالدينباسمه1708197

79.653دمشق جامعةليناعبيدحسانكارمن1707751

79.65دمشق جامعةروعهالحلوانيمنصوربتول1700499

79.646حلب جامعةنجوىدركزلليمحمدغنى1703688

79.64حلب جامعةميرفتعبسيزكريا محمدعمر1703673

79.633تشرين جامعةسناءعثمانأمينخضر1706586

79.633طرطوس جامعةليلىعليسلمانمريم1707110

79.63طرطوس جامعةهناءحمودالكريم عبداورنينا1706441

79.63طرطوس جامعةسمريوسفعليتيماء1706485

79.626تشرين جامعةندىابراهيماكرممضر1705766

79.626دمشق جامعةثناءنعيمسامردعاء1700896

79.623دمشق جامعةايمانعلي الحاجانوريوسف1707768

79.623حماة جامعةرانياعسليهاحمدنزار1708627

79.623دمشق جامعةسماحعوضمحمدرنيم1701164

79.61البعث جامعةرحابالرويشديمحمدشيماء1704435

79.61طرطوس جامعةالهاميوسفثابتاحمد1706403

79.606تشرين جامعةميادهعليآصفالحسين1708063

79.603دمشق جامعةكاتياالنصيرياسرهشام1703010

79.603دمشق جامعةريمالدغليمازنانس1700394

79.603البعث جامعةروعهديبمشهورشربل1704424

79.6البعث جامعةفاطمهاالبرشسليمان محمدفراس1704556

79.596دمشق جامعةنجاهعمرتركيريم1701288

79.593دمشق جامعةناهدةحرارهخلدونمحمد1702383

79.59تشرين جامعةمريماسماعيلزيدعلي1705525

79.59دمشق جامعةرجاءضميريهمحمدنور1702900

79.59دمشق جامعةناريمانخالد سليماننايفايمان1700436

79.59تشرين جامعةسمرحمدمحمدهيا1705906

79.586دمشق جامعةهالهالخوريحسانجيزيل1700734

79.583البعث جامعةفداءحسنمحيىحال1704212

79.58حلب جامعةجينابسيليسالياسجورج1703373

79.573البعث جامعةأماثلمصطفىسامريارا1704880

79.57طرطوس جامعةسناءمقدادابراهيمنور1707189

79.566دمشق جامعةسميرهحبيبعليدعاء1700900

79.56دمشق جامعةياسمينمحفوظمحمدفارس1701951

79.553حماة جامعةابتسامالمصطفىيحيىبيان1706017

79.553حلب جامعةرابعهالصالحعبدالمحسنتسنيم1703332

79.55البعث جامعةكوكبديبعيسىلمى1704598

79.55تشرين جامعةنسرينناصرغسانابراهيم1704978

79.546البعث جامعةالجيداءيازجي هللا عبدزاهراليسا1704108
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79.54حلب جامعةفاطمهالرحموالدين حسامسهام1703555

79.536دمشق جامعةسونهالدين سعداديبطارق1701607

79.533دمشق جامعةنهاركابجميلنورس1702926

79.533تشرين جامعةابتسامعليالدين مجدغدير1705570

79.526دمشق جامعةرشانهري محمداحمدعالء1707528

79.526دمشق جامعةسمرالصناديقيحسان محمدربى1701029

79.526تشرين جامعةثرىيوسفنضالعلي1705549

79.523تشرين جامعةوصفيهحورسميراريج1705007

79.523حلب جامعةساميهحبيبابراهيمالدين نور1703974

79.52دمشق جامعةغفرانالضعضيأيمنروان1701211

79.516دمشق جامعةنجودحجارمنيرجويل1700732

79.516دمشق جامعةسهامعباسمحمدغفران1701910

79.51دمشق جامعةسهيرالقيمهشامروان1701233

79.51دمشق جامعةوسامالحرحنبيلاسراء1700287

79.506تشرين جامعةفلكعونمحمدديانا1705233

79.506تشرين جامعةرحاببركاتمأمونمرح1705748

79.503دمشق جامعةرحابجعفرناصربشرى1700552

79.5دمشق جامعةديمازيتونمتىكبرييال1702048

79.5البعث جامعةتماضرالسلومينضالتسنيم1708542

79.5طرطوس جامعةهناءخلوفعيسىرهف1706662

79.493تشرين جامعةساميهدوباجابرنور1708277

79.49طرطوس جامعةخديجهعمرالدين صالحنورهان1707660

79.49دمشق جامعةمريمالواديعلي محمدفاطمه1701970

79.486دمشق جامعةسالمالعيداسعدجورج1700710

79.486دمشق جامعةفاطمةريحانماجدنذير1702822

79.483دمشق جامعةنجوىالستبسام محمدتقى1700631

79.48دمشق جامعةانتصارايوبمحمديزن1703152

79.476دمشق جامعةمنالروميه ابواحمدايمان1700422

79.47طرطوس جامعةسميراابراهيماحمدآالء1706352

79.47تشرين جامعةايمانحدادسريعادل محمد1705709

79.463دمشق جامعةهيامنصراحسانصبا1701567

79.463تشرين جامعةنيصافبناويمحمودعال1706166

79.456دمشق جامعةتيماءالضحاكايمنروان1701214

79.456دمشق جامعةرندهعويرةمحمدصبحيمروه1702646

79.453حلب جامعةصفاءالعاكوبمحمدسنا1703548

79.453دمشق جامعةوجيههابوزيدانجمالغدير1701882

79.453تشرين جامعةعائدهبيضونعليمحمود1707087

79.45البعث جامعةهاالالعوافيحيىماهر1704644

79.446دمشق جامعةحسناءملكيجرجسماريا1702240

79.446حلب جامعةزينبهاللمحمدأغيد1703211

79.443دمشق جامعةهيامالطحانالفتاح عبدالرحمن عبد1701662

79.44البعث جامعةهناءداودعلياالء1704100

79.436دمشق جامعةسناءعنيزاننذيربكر محمد1702353

79.433تشرين جامعةانعامسالمهغازيمقداد1707125

79.426دمشق جامعةفهيمهمرعيمحمداسالم1700294

79.423حماة جامعةفاطمةالمولى عبدماهرديمه1706060

79.423دمشق جامعةناهدهالرفاعيهللا عبدتسنيم1700608

79.42تشرين جامعةيسرىاحمدمنيرإباء1704908

79.413دمشق جامعةنهلهشريدهمعروفهيا1703046

79.413البعث جامعةساميهالمصريهيثمراتب1704273
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79.41حماة جامعةزهورقرفولمحمودلين1706224

79.406البعث جامعةسهامالرويشديمحمدتيماء1704167

79.406دمشق جامعةناريمانشحادهاميرعمر1701834

79.403حلب جامعةغفرانسواسياسرناصر1703961

79.403دمشق جامعةهالهالحسيكيمأمونشام1701531

79.4طرطوس جامعةسوسنالمصطفىايمنمرح1708380

79.4البعث جامعةبيرهفرححبيبرينيه1704353

79.4دمشق جامعةمنالنمنومعليماري1702238

79.4حلب جامعةمعينهفاعورالرحمن عبدصباح1708469

79.396دمشق جامعةهناءذيابمحمدالرحمن عبد1701669

79.396طرطوس جامعةسميرهاحمدبشارسهر1706766

79.393تشرين جامعةأرينبيوسفايادعباده1705467

79.39حلب جامعةمهامسكونناصر محمدسدره1703528

79.386دمشق جامعةميسوندويعرفراسنورس1702927

79.386دمشق جامعةرناغازيالدين نور احمدمايا1702273

79.383دمشق جامعةاسمهانالعمريمصطفىعبدالجبار1701699

79.383حماة جامعةرشاءيوسفجميلمحمد1706251

79.383دمشق جامعةرزيناالنميربسامعمار1701814

79.383دمشق جامعةرفيفالحفارعماد محمدسدره1701442

79.38حلب جامعةنهاالعليعمرتغريد1703335

79.376دمشق جامعةسحرغانمنبيلرئبال1700939

79.373دمشق جامعةالستصمادياحمديزن1703144

79.373دمشق جامعةاملالبوشييوسفاالء1700330

79.373دمشق جامعةابتسامالقرححسيناسراء1700280

79.373تشرين جامعةميساءناصربشيرارام1705005

79.37تشرين جامعةسميحهخضرمدحاترهام1706657

79.366البعث جامعةاميهصبحمفيد احمدجودي1707832

79.356دمشق جامعةامانيابوحسنمحمدعمارالرا1702096

79.353حلب جامعةمهىالعوضعمرلونا1703756

79.35تشرين جامعةميساءعيسىمالكريم1708064

79.346حلب جامعةحميدهالبطوشرشيدرشا1707447

79.346طرطوس جامعةوفاءمنصورمصطفىهالة1707216

79.346تشرين جامعةروالتمرهحمزهالرا1705615

79.343تشرين جامعةفراتغطروفعليمحمد1705717

79.34حلب جامعةرباالخطيبمازنحسن1703386

79.34تشرين جامعةهويدهعكرمهوليدحنان1705192

79.326تشرين جامعةليندهالصالح العليعليابراهيم1707346

79.326تشرين جامعةكوثرخليلمروانروان1705312

79.323دمشق جامعةحنانالشيخهعالء محمدتسنيم1700615

79.323دمشق جامعةزينهالمحيمداحمدنور محمد1707609

79.32تشرين جامعةروالالرحمن عبدبسامجوانا1705127

79.316حلب جامعةلندهبرصهمحمودآيه1703241

79.316تشرين جامعةامينهخوريوديعفراس1705594

79.306دمشق جامعةميمونهالحسينناصريزن1703156

79.306دمشق جامعةلمعهسليمانشفاء محمدروزا1701240

79.3دمشق جامعةفاطمهالعلياحمدرغد1708595

79.3دمشق جامعةلميسنجمهرجاءجورج1708030

79.293حلب جامعةسوسنشويشالقادر عبدحال1703394

79.293تشرين جامعةحنانجبيليمحمداسامه1705012

79.293دمشق جامعةهيلداسليمانتيسيرشيماء1701560
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79.29حماة جامعةرينيابراهيمحناربيع1706072

79.29تشرين جامعةجوليتمقصودكاسرمايا1705669

79.283دمشق جامعةسمرالويسراغبنايا1702790

79.276دمشق جامعةسوسنحموسامحسدره1707745

79.273دمشق جامعةانعاماالوتانياحمدزاهر1701323

79.273دمشق جامعةلمىاصفهانيأمينلين1702191

79.27تشرين جامعةنظميهعثمانجعفرجوليانا1705143

79.27دمشق جامعةحنانشقيررائدسماح1701493

79.253البعث جامعةميادهقومقليالدين عز محمداالء1705994

79.253طرطوس جامعةبديعهوردهمحسنصبا1706801

79.253دمشق جامعةاسمهطليعهطاللثراء1700655

79.253البعث جامعةميدااالتاسيصفاصائب1704437

79.25دمشق جامعةايمانغزالهوليدمرح1702637

79.246تشرين جامعةيسرىخطيبالمعين عبدخزامه1706052

79.243تشرين جامعةرجاءفالح قرهمحمدساره1705392

79.243دمشق جامعةسعادعبيدطالبعماد1707531

79.236طرطوس جامعةغيداءعليمحمدمريم1707113

79.236حماة جامعةوصالرجبوليدهاني1706311

79.23دمشق جامعةهيامالطويلمازنساره1701398

79.22دمشق جامعةفادياسعدسميرروان1701221

79.22دمشق جامعةانيسهسرحيلاحمدريتا1701265

79.216طرطوس جامعةكريمهحسنميادزينه1706735

79.213دمشق جامعةازدهارالعالنهللا عبدانس1700392

79.213البعث جامعةمهاءاسماعيلأحمدليال1704605

79.21تشرين جامعةالهاممرهجشوقيزين1705353

79.206دمشق جامعةسميةالديكعليمعاذ1702684

79.203طرطوس جامعةودادعمارعليصالح1706792

79.203طرطوس جامعةسفيرهحلوحسيننغم1707177

79.2تشرين جامعةسوسنحويجييوسفعلي1705552

79.2دمشق جامعةميسونحالقياسرميس1702764

79.2دمشق جامعةابتسامالعيداسماعيلروان1708419

79.2دمشق جامعةايمانعويرعادلرؤى1708620

79.196دمشق جامعةمريمالشوباشهللا فضلشيرين1701559

79.193البعث جامعةرؤىالعباسمحمدحيدر1704232

79.186تشرين جامعةليدياديبسليمانعلي1705528

79.186البعث جامعةميساءالسلومفاديعلي1704503

79.183دمشق جامعةباسمهكوكجهمحمدرغد1701100

79.18البعث جامعةساميهشعبانعيسىمرح1704735

79.176تشرين جامعةنديمهدرويشحسننور1705835

79.173دمشق جامعةامينهعمراسماعيلعمر1707534

79.166البعث جامعةراسيلمحمودأيهمماري1706230

79.163دمشق جامعةربىالرحمن عبدباسمأوس1700113

79.156دمشق جامعةفيحاءالسرمانيوائللين1702215

79.153تشرين جامعةاتحادعطوانمحمدرياضآيه1707344

79.153حلب جامعةنهادهللا رزقجرجسسليم1707484

79.15دمشق جامعةنضالالخميصنوافبلقيس1700560

79.146دمشق جامعةآسياخضرهزهيررؤى1700943

79.143دمشق جامعةميسهبعمرو الشهير الزهيريمحمدسارة1701365

79.14دمشق جامعةلينامقصوصهباسلمايا1702274

79.14البعث جامعةفهميهآغا صالحايمنايه1704126
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79.136حماة جامعةثائرهملوحيممتازآيه1705979

79.13دمشق جامعةخديجهسعيد محمدعيسى محمدآراس1707325

79.126طرطوس جامعةريماديوبعليحسن1706537

79.116حماة جامعةابتسامالنجماحمدعهد1706184

79.116طرطوس جامعةيسرىعمرانياسينزينه1706736

79.116حلب جامعةمريمابراهيمحسينفاطمه1703717

79.113دمشق جامعةعلياءالزينمازنرنيم1701155

79.106البعث جامعةخالديهالسليمانسليمانمنار1704765

79.103البعث جامعةزليخةرنةخالدلين1704615

79.1دمشق جامعةنداءسليمانمعنحسن1700765

79.096طرطوس جامعةماياحنالبيبايمي1706392

79.096دمشق جامعةمريمالياسينجودتاسراء1700278

79.096دمشق جامعةسمرثالجعاصميامن1707689

79.096حلب جامعةزهرةالفياضالرحمن عبدفاطمة1703704

79.093تشرين جامعةهاللهمظلومروبيلهديل1705884

79.093دمشق جامعةسميرهالحسنابراهيمعدنان1707524

79.083دمشق جامعةنجاحونوسسهيلعبير1701713

79.08دمشق جامعةأولداكفازهيرريم1708162

79.076دمشق جامعةوفاءماردينيعربي محمدآيه1700170

79.07البعث جامعةأسماءادريسعبدوهاجر1704842

79.07طرطوس جامعةحالموسىحسانهبه1707223

79.06دمشق جامعةعلياكوشكارمحمدآالء1700069

79.053دمشق جامعةفاطمةشيخهجمال محمدرهف1701198

79.043تشرين جامعةاعتدالصالحعليصبا1705447

79.043دمشق جامعةميسونالحنونميشالضرار1701601

79.033حلب جامعةفيحاءشعبانمحمدجمالاسامة1703262

79.03حماة جامعةسالفةدشليكمالسندى1707944

79.03دمشق جامعةالندى عطرالبالوشجمعهحنان1700803

79.026دمشق جامعةخاتونهمحمدحسينضياءالدين1707506

79.026تشرين جامعةاملزنجرليعمادنورا1705856

79.026البعث جامعةاميرهمثالسيمونماريا1704634

79.023دمشق جامعةجميلهعليالدين صالحنامسه1707640

79.013دمشق جامعةلمىصالح ابوعمادرغده1701112

79.013حماة جامعةصباقاقاتمصطفىعلي1706174

79.013دمشق جامعةحميدهديوبغسانكميت محمد1702489

79.01دمشق جامعةمفيدهالرمانالدين نصرليث محمد1702491

79.01دمشق جامعةرغداالغبرامهندلين1702212

79.01البعث جامعةفرحالفينمنصور محمددالل1704257

79.006طرطوس جامعةسميرهاحمدمحسننورا1707207

79.006دمشق جامعةثناءالدرويشدرويشرغد1707449

79دمشق جامعةغادهالنحاسفؤاداحمد1708408

78.996دمشق جامعةشمسهقزازومسلمراما1700992

78.99تشرين جامعةسهامخداممحمودهديل1707238

78.986دمشق جامعةخلودقويدرالحسين محمدأميرة1700098

78.983تشرين جامعةرابيهجونيعمادرغد1705279

78.98دمشق جامعةمهاالفضل ابوادهمطالل1701618

78.976حماة جامعةنداءفالحهرياضريما1706093

78.973حلب جامعةتامارشاهينيانشاهينراكيل1703430

78.956دمشق جامعةكوثرغنيمالباسط عبد محمدرفاه1701114

78.956البعث جامعةغيداءالدباغتيسير محمدمعتز محمد1704710
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78.95طرطوس جامعةسعاداحمداحمدهيا1707252

78.95دمشق جامعةانعامابراهيمبركاتريم1701284

78.943دمشق جامعةرغداءصديقهعدنانباهلل معتز1702689

78.936دمشق جامعةلينازاهدهناظم محمدمريم1702669

78.93طرطوس جامعةاحساناالسعدزيادرهف1706660

78.926دمشق جامعةاسعافالعقبانيحسينليال1702163

78.913دمشق جامعةمنىالعليدحامامير1700377

78.913تشرين جامعةجميلهحسونمزدهرأسيل1705951

78.913طرطوس جامعةرحابيونسجاسمنغم1707175

78.906البعث جامعةغادهتنورةعدنانشهد1704430

78.906تشرين جامعةريمجونيعمرآيه1704961

78.906دمشق جامعةخلودالبظنافايزسارة1701363

78.903دمشق جامعةعبيرسارهسامرجيزيل1700735

78.903حماة جامعةامتثالعروانيمحمودأمجد1705961

78.903تشرين جامعةمنىفضولالياسجوزفين1705138

78.903البعث جامعةتفاحهاسدعليحيدر1704227

78.9دمشق جامعةفايزهجبلمحمودانس1700395

78.9دمشق جامعةثناءالزحيليعمربانه1708489

78.896البعث جامعةمنىنايفالرؤوف عبدرزان1704287

78.893دمشق جامعةليلىحماميماهررغد1701092

78.886دمشق جامعةمقبولهالدين نجمعليآيه1700159

78.886دمشق جامعةجهينةسليمانبسامضحى1701594

78.886دمشق جامعةنسرينالقادريحسناحمد1700209

78.883دمشق جامعةباسمههيكلعدنان محمدربا1701024

78.88حلب جامعةحسناءالعبدهللا المصطوعبدهللامجد1703783

78.88دمشق جامعةوسامنونوسميرادهم1700252

78.873تشرين جامعةميساءخيربكآصفمحمد1705685

78.87دمشق جامعةمنالموسىياسينغنى1701921

78.87دمشق جامعةميسونكناكريبالل محمدفراس1701983

78.87حلب جامعةجميلةالمحمودمحمدمرح1703925

78.856دمشق جامعةصفاءعطاياعلي محمدزينب1701346

78.853دمشق جامعةمؤمنهرنكوسيحسام محمدرغد1701095

78.853تشرين جامعةميساءالورعهخيرتعلي1705522

78.853دمشق جامعةلمىصندوقعزترشا1701059

78.853طرطوس جامعةبثينهمحسننزيهطيف1706813

78.846دمشق جامعةسهامسنجاببسامصالحه1701565

78.84البعث جامعةاخالصالعامودياسعدنور1704816

78.84دمشق جامعةميسونغنامفاروقهاني1702943

78.84تشرين جامعةنجوىاسماعيليعقوبتهاني1705098

78.836دمشق جامعةخيريهالعسليمحمودمحمد1702523

78.836دمشق جامعةسناءحوران ابوعصامفاطمه1701967

78.833دمشق جامعةربىراجحهعيسىجاد1700661

78.833البعث جامعةفاتنسليمونكمالآيه1704074

78.833البعث جامعةسجىالحلوظهيرماغي1704641

78.833حماة جامعةميسونحاتميحيى محمداحمد1705991

78.83البعث جامعةنهاالعليرجبميمونه1704789

78.826حلب جامعةرولىحمامييمان محمدزهير محمد1703826

78.826طرطوس جامعةميساءزينهالكريم عبدعلي1706868

78.82دمشق جامعةابتسامالنويرانمحمدتسنيم1700616

78.81دمشق جامعةتركيهالحفرياركانفاطمه1701958
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78.81البعث جامعةآمالالعالفناجحعلي1704511

78.806دمشق جامعةخولهالجليبرمضانآيات1707340

78.803حماة جامعةحنانضاهرعدنانرنا1706079

78.803تشرين جامعةهويداابراهيماسامهسالي1705398

78.8دمشق جامعةكوثرمحفوضمحمدرنيم1701165

78.793دمشق جامعةايمانسبعوليدهديل1703007

78.793البعث جامعةسمرصقريوسفزهراء1704357

78.786تشرين جامعةاورينهيوسفمنيفلمى1706994

78.783دمشق جامعةآالءهللا نورسامر محمدآيه1700167

78.78حلب جامعةوجداندباغياسر محمدمحمود1703915

78.776تشرين جامعةسميرهزواننبيلزينب1705374

78.776البعث جامعةليناعمراغاحساناسماء1704094

78.773دمشق جامعةنجواسالمزكريارغد1701076

78.77طرطوس جامعةمزينمرتضى عليملهمالنا1706982

78.77حلب جامعةالزهراء فاطمةحبيشالدين عالء محمدلبابة1703749

78.766حماة جامعةعهدابراهيم الحاجمحمدهيا1706325

78.766حماة جامعةصفاءالدقاقاحمدريم1706086

78.756دمشق جامعةماريهارونرامزجوني1700727

78.75حلب جامعةرباابراهيمجورجسرور1703530

78.75تشرين جامعةسلمىشاقولعباسبتول168978

78.743تشرين جامعةعبلةحمدانعليحسين1705169

78.74دمشق جامعةاسراءالواديناظميارا1703119

78.74البعث جامعةبسمهالشعاراكرم محمدديما1704262

78.74دمشق جامعةغصونالمليصالمجيد عبدراما1700969

78.736تشرين جامعةعبريهالشكوحيحمزهآية1704941

78.73دمشق جامعةخيريهدرويشراكانشذا1701535

78.723دمشق جامعةمنارشحادةفايزهبة1702950

78.72البعث جامعةغادهظروفالمنعم عبدعماد1704516

78.716دمشق جامعةجنانالحنيديعمرغاليه1705569

78.716دمشق جامعةمهاشعارسليمانروان1701219

78.71حماة جامعةروالالعريانانورمحمد1707592

78.71دمشق جامعةزينبالدعفيسزيادآيه1700150

78.706دمشق جامعةمريمالرفاعياحمدريم1701280

78.7دمشق جامعةقمرستوتالدين كمالرنيم1708342

78.696البعث جامعةبسمةمحمدالكريم عبديزن1704893

78.696دمشق جامعةفاطمهعرسانعبدوالمنتهى سدره1701437

78.696حلب جامعةمفيدهجبرينيخالدرغد1703462

78.696تشرين جامعةنديمهراعياحمدريم1705319

78.693تشرين جامعةنعمىحسونأكرممحمد1705686

78.69تشرين جامعةفريزهخنسهمنذرجعفر1704174

78.686تشرين جامعةخديجهسعيدنبيلحسن1705165

78.683دمشق جامعةمنىعماشهعصامأدهم1700032

78.676دمشق جامعةاسيهالحسينوعنترسناء1707486

78.673طرطوس جامعةايماناحمديوسفمريانا1707108

78.666دمشق جامعةأمانالخطيبزاهرالرا1707701

78.663البعث جامعةسوسنالغزوليوسفآيه1704078

78.656البعث جامعةاويدامحمودمحمدنمر1704810

78.656البعث جامعةمنىالعجنجي لحمالرحمن عبدبراءه1704146

78.656تشرين جامعةرناوهبهابراهيماالله عبد1705471

78.653دمشق جامعةكنانالنجمفؤادرفاه1701113
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78.65دمشق جامعةندىقبالنالعزيز عبدسلمى1707756

78.65حلب جامعةرغدنجيبمحمدحسين1703390

78.646دمشق جامعةميسونقاسمحسينحنين1700811

78.643دمشق جامعةنورهجوندريانبت قرهوانس1703063

78.64دمشق جامعةلبينهعليعبدالكريمأوس1708009

78.64دمشق جامعةهيامالغوثانيفؤاداحمد1700229

78.636تشرين جامعةمهىديباحمدآيه 1704907

78.636طرطوس جامعةبهيرهعليحسنعلي1706848

78.623حلب جامعةلونااستانبولينبيلعامر1703602

78.623البعث جامعةشذاسلقينيوائلشهد1704433

78.62حلب جامعةإيمانالبعاجهزاعسؤدد1703508

78.616دمشق جامعةفاطمهخلفرضواننرمين1707645

78.613دمشق جامعةعلىمقلدهايلاماني1700356

78.61البعث جامعةنجاحالخلوفساميأماني1708065

78.603حلب جامعةغراءمنصوراحمدمحمد1703798

78.603دمشق جامعةفلايرالمسعودعادلمحمود1702593

78.603تشرين جامعةمنيفهالرموفيصلهيثم1707674

78.603دمشق جامعةميادهالوكاعابراهيمالهدى نور1702856

78.6دمشق جامعةعفافالسعديمحمدندى1702814

78.6دمشق جامعةنعيمهسعد الشيخنديمأمين1700101

78.6دمشق جامعةابتسامنعمهسبعكاترين1702026

78.596دمشق جامعةابتسامالدوشنورياالء1707368

78.593دمشق جامعةليناعازرمروانكنده1702081

78.59دمشق جامعةوسيلهالحبوسمنيفمحمد1702534

78.59دمشق جامعةهيامالغفيرالفاروقعال1701744

78.59حلب جامعةابتسامالحسنشحادها الء1703244

78.583دمشق جامعةفلايرتعتوعحسينعلي1701782

78.58دمشق جامعةهيفاءالعيسميحساممهند1708603

78.563دمشق جامعةمفيدهنويالتيبسامغرام1701888

78.553دمشق جامعةميساءالعوضناظملين1702213

78.543دمشق جامعةنوفالعليعبدالرحمنمحمدرضا1707611

78.54البعث جامعةمريمالسرمينيموفقحنين1704222

78.54حلب جامعةعائشهالشواخمحمدفاطمة1703705

78.54تشرين جامعةانعامعليياسرعلي1707900

78.54دمشق جامعةفادياالقسيسفاديعوده1701868

78.536تشرين جامعةسالماسكافسهيلكنان1705608

78.533دمشق جامعةمؤمنهحموشوليدلينا1702219

78.533البعث جامعةجيهانالمهينيالدين نورعهد1704524

78.53دمشق جامعةمريمريحانعاطفامنه1700374

78.53طرطوس جامعةابتسامحسنعدنانمحمد1707056

78.53دمشق جامعةميساءحاتممفيدأمجد1700087

78.526حلب جامعةآمنهسليمانمحمدامل1703273

78.523حلب جامعةنفوسمغربيمحمدعبدالهادي1703644

78.523دمشق جامعةاسماءالشوليقاسمربا1701023

78.52دمشق جامعةسمرغزالهشامشادي محمد1702410

78.52تشرين جامعةكوثرالخريشغسانديمه1705238

78.513دمشق جامعةفرحهعمرمحمودسالفا1701462

78.513دمشق جامعةريمديابمعتزسامر1701424

78.513طرطوس جامعةهبهحسننضالمجد1707985

78.513تشرين جامعةداللحسنناهلهدى1705880
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78.513حلب جامعةمهاحنونجابرجويل1703377

78.503دمشق جامعةشهنازالحدادعدناننور1702883

78.496دمشق جامعةسمرعدرهوفينور1702918

78.493البعث جامعةصولهاشقرظريفجلنار1704176

78.49دمشق جامعةمريمرعدنزاربشار محمد1702352

78.49تشرين جامعةكميلهاسعدجعفرلودا1705636

78.49دمشق جامعةهالهالجبارهتركيوسام1708171

78.476حماة جامعةثراءبكري شيخهللا عهداحمد1705988

78.476دمشق جامعةأمانيشكويزنهللا هبه1702959

78.476طرطوس جامعةكنارابراهيمعامرعالء1706832

78.473دمشق جامعةداللذيبفوزيياسمين1703132

78.47دمشق جامعةسهامالنجرسسيفوالده1707679

78.466دمشق جامعةهيفاءعيسىباسمحيدر1700826

78.463دمشق جامعةمهااليحيىبسامهمسه1703019

78.463تشرين جامعةوفاقمغرقونيصالحزينه1705379

78.463دمشق جامعةاكارمخير أبوعليآيه1700157

78.46حماة جامعةنجاحهابيلسل ومجيما1706025

78.456دمشق جامعةصافينازالعامر الحسنعيسىنور1702888

78.453دمشق جامعةالقصار ملكطهقاسممعاذ محمد1702529

78.453دمشق جامعةسعديهغزالمحمدهيا1703045

78.453دمشق جامعةريمالخوريايادميري1702754

78.446دمشق جامعةفطيماالحمديوسفنور1702919

78.443دمشق جامعةمريمغنافرزيادايمان1700426

78.443طرطوس جامعةاحالمحربوقيمصطفىفاطمه1706946

78.44تشرين جامعةفاطمهرسالنهيثمهديل1705892

78.44دمشق جامعةجميلهقاسماحمدهبه1702956

78.433حماة جامعةفاطمةالحمودمسعوداحمد1705992

78.433دمشق جامعةايمانعيسىمروانعبير1701717

78.43دمشق جامعةابتسامرمضانراتبسالم1701467

78.426تشرين جامعةحسنهدريباتيالدين نوررنين1705289

78.426دمشق جامعةميساءغانمزيادطارق1701611

78.426دمشق جامعةنبالالرزحساندانه1700873

78.426البعث جامعةمنىالدرويشيوسفآمنه1704060

78.423البعث جامعةسعدهجابرعليمحمد1704697

78.42البعث جامعةجميلهالمقدمحسنلجين1707819

78.416حلب جامعةبانهالنايفناظمآيه1703242

78.413حلب جامعةنهاالقدورالكريم جادمحمد1707965

78.41دمشق جامعةرسيلهالطويلعادلآيه1700153

78.41تشرين جامعةهدىالجهنيبديعمحمد1705693

78.4طرطوس جامعةرانيهموسىرامزعلي1706853

78.4دمشق جامعةهناعمار ابومرسلقمر1702019

78.39دمشق جامعةسمرهنعيم فرهوديضامنقصي1702012

78.39دمشق جامعةهاديهالدين عزحسنمحمد1702369

78.386دمشق جامعةعائشةالشبالقمحمداحمد1707753

78.383دمشق جامعةمنارالشرعفارسمحمد1702472

78.383طرطوس جامعةمهااالحمدتامرأريج1706348

78.383تشرين جامعةمفيدةعيدالقادر عبدحياة1705200

78.38دمشق جامعةنهادالشريفاسماعيلامين1700381

78.38تشرين جامعةعبيربدورغسانزينب1705367

78.38حلب جامعةعليههباشقدريبالل1703320
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78.38حماة جامعةهدىالقاسمعبدهللاميس1706286

78.38تشرين جامعةغيداءصالحبدرعلي1705517

78.373تشرين جامعةرجاءاحمد سيدسليممحمد1705702

78.37تشرين جامعةوفاءعروسحسنبيلسان1705090

78.366تشرين جامعةعبيرمريشجهادسهام1705422

78.366تشرين جامعةهبهالزلمينذارالعابدين زين1706712

78.356دمشق جامعةسهيلهالمصريحسانرنده1701137

78.356البعث جامعةفاطمهحمودالحميد عبدآيه1704070

78.356تشرين جامعةنهلهنادرعدنانيارا1705922

78.353طرطوس جامعةميادهسليمانعليملهم1707127

78.353حماة جامعةفاطمةغزاويمحمدعال1706165

78.35حلب جامعةارازعثمان منالزيادليفانا1703761

78.35حماة جامعةقمرحجازيساهرالصمد عبد1706150

78.35تشرين جامعةمنىعرقاويفارسعايده1705466

78.346تشرين جامعةرزقيهقربونعبدالناصرتسنيم1705096

78.346البعث جامعةفيروزباللمنذرعلياء1704515

78.346دمشق جامعةهناءالمنجدكمال محمدلونه1702161

78.346دمشق جامعةسماحالحسينثامرهال1707670

78.343طرطوس جامعةندىابراهيمعليرنا1706643

78.34دمشق جامعةاسماءالمشعليعدنانتيما1700648

78.34البعث جامعةهناديديوبمحمدهنادي1704862

78.34حلب جامعةمنىالهادي العبدمحمودالهادي عبد1703629

78.336دمشق جامعةفوزيهالمسعودالرزاق عبدهللا عبد1701689

78.336دمشق جامعةوفاءماهررأفتوسام1703068

78.336دمشق جامعةاليسونالعيسميمعنسلمان1707796

78.33دمشق جامعةمهااسماعيلعليحسين1700773

78.326طرطوس جامعةالهامحيدرحيدرأمل1706361

78.326دمشق جامعةصفاءالسمنةموسىاحمد1700247

78.326البعث جامعةلينداقباقيبو شعبانالدين حساممهند1704773

78.32تشرين جامعةعبيرعمارالدين سيفريم1705324

78.316حلب جامعةصوفياكورونبيلكارول1703734

78.316دمشق جامعةهمسةمعلمنورالدين محمدبيان1700583

78.313طرطوس جامعةنورمهالزيهعابدالميتا1706978

78.31طرطوس جامعةنجاةسلمانهيثميوسف1707316

78.306البعث جامعةوديعهعلي محمدالدين نظامساره1704385

78.306دمشق جامعةوسامطحينهسامر محمدايمن محمد1702340

78.306تشرين جامعةريمأحمدعليبتول1706459

78.303دمشق جامعةاسراءالمحمدالعكلبسامحنين1700810

78.303دمشق جامعةنهالالقداحجمالرزان1701041

78.3دمشق جامعةرغداءالصالحابراهيمفاطمه1708438

78.296دمشق جامعةميسونالساباعمادكارول1702039

78.293حلب جامعةمفيدهدباسمحمدهللا عبد1703626

78.29البعث جامعةميساءبلولمحسنرهف1704323

78.29تشرين جامعةكفاحابراهيمحيدرعال1705504

78.29طرطوس جامعةوفاءالخطيبمحسنيونس1707320

78.286حماة جامعةرانيةالمعمارأنس محمدنوال1706298

78.286البعث جامعةدانيهدوامهغازي محمدآيه1704075

78.28دمشق جامعةوفاءحجازيعاطفعلي1701789

78.28البعث جامعةفاطمهورق الشيخاكرمعائشه1704451

78.28تشرين جامعةرفيقهنادرفيصلحسام1705154
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78.28دمشق جامعةحمدهالبطواحمدمؤيد1707579

78.27البعث جامعةوفاءاسماعيلهاشماحمد1704086

78.27دمشق جامعةهناءسليمان سيدمالكأنس1700107

78.27حماة جامعةهيلدىعفورحبيبهبه1706312

78.263حلب جامعةحالحالقمحمودغزل1703683

78.263تشرين جامعةجهينهزمزمسامرزينب1705361

78.26تشرين جامعةنوالالرحيهمحمدمايا1705671

78.26البعث جامعةفاتنعباسمحمودعلي1704508

78.256طرطوس جامعةعبيرداودعليرزان1707954

78.256البعث جامعةسكينهنوحعمارمايا1704648

78.25حلب جامعةثورةحميديالدين عزعبيدة1703645

78.243طرطوس جامعةسماهرحمدانفؤادأيهم1706391

78.243البعث جامعةمهاطليماتغانمسالي1704388

78.233دمشق جامعةعسكريهالسل ابوابراهيمايهم1700455

78.23حماة جامعةروالالعسافعمادسوزان1706124

78.226دمشق جامعةهدىالبراضعياحسانمهدي1702729

78.223حماة جامعةشمسهالعيسىاسعدرؤى1707430

78.223تشرين جامعةفيحاءالحميد عبدعديحال1705176

78.22دمشق جامعةهناءفندياسامهكاتيا1702030

78.22طرطوس جامعةوسيلهاحمدنظيرهادر1707214

78.22حماة جامعةعلياءالفزعمحمدصبا1706139

78.22البعث جامعةليلىخليفةغياثنور1704830

78.22البعث جامعةعريفهاجعارهمنصورحنان1700807

78.216دمشق جامعةفاطمهدقهاللطيف عبدباسل1700465

78.216حماة جامعةرلىجمعهمحمدغيداء1708005

78.206تشرين جامعةسحرمياجمالرهام1705290

78.206دمشق جامعةعهدسلطانحيانروعه1701246

78.203دمشق جامعةنجوىموسىوجديآيه1700181

78.2دمشق جامعةسنيةسويدخليلهنادي1703026

78.193البعث جامعةغادهرعدرعدميساء1704786

78.19دمشق جامعةصوفياالصالحاياد محمدالدين صالح1701590

78.19طرطوس جامعةسحرعيزوقيمنيررهام1706658

78.19دمشق جامعةغزوهاالحمدرضوانمروه1707789

78.183دمشق جامعةدانهدعبوليمانلين1702217

78.18دمشق جامعةجميلهمخلفحميدرنا1707452

78.176حماة جامعةفادياالخطيبمحمدهبه1706313

78.176طرطوس جامعةنبيلهحسنعاطفهيا1707714

78.17البعث جامعةامينهديبناصربتول1704140

78.17طرطوس جامعةعالمقدادعمارلين1707003

78.166البعث جامعةتمامزريبيوليدغيث1704540

78.16دمشق جامعةليناالحارياحمدتقى1700626

78.156حلب جامعةشينازمحمد حاجمحمدسلطانه1703535

78.156طرطوس جامعةعائدهابراهيمغسانساره1706741

78.153دمشق جامعةهدىعبدوهيثمالهدى نور1702868

78.153البعث جامعةغصوناالحمدطاللرشا1704292

78.15دمشق جامعةبارعهالضحيكحازممياسه1702747

78.143طرطوس جامعةساميهبشارهغسانرين1706698

78.143تشرين جامعةميساءجافيبسامحال1705174

78.136طرطوس جامعةرانياعباسايمنحال1706557

78.136دمشق جامعةخالدهالجباعيمحمدملهم1702697
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78.136دمشق جامعةأهالدعبولأمينلجين1702121

78.13دمشق جامعةرجاءبكارأحمدباهلل مؤيد1702225

78.12دمشق جامعةجورجيتعيسىميالدحنان1707418

78.12دمشق جامعةداللالخضرجمعهمجدالدين1707588

78.116دمشق جامعةمريمبيشليمسلمبتول1700495

78.11دمشق جامعةكارمنكوسىعمادابراهيم1705982

78.11حماة جامعةصبحيةالصطيفمحمدعمر1706181

78.106دمشق جامعةاحالمقدورةامجدابراهيم محمدرجاء1701036

78.103تشرين جامعةهياماليغناميرهيا1705903

78.103دمشق جامعةعبيرالدرويشمحسنمحمود1702601

78.103تشرين جامعةمنىشرفكمال محمدحال1705178

78.1دمشق جامعةنعيمهالكروحميدمهيوب1707636

78.096تشرين جامعةرانيهالخيرمازنديمه1705239

78.093تشرين جامعةخلودعمرانعامركريستيل1705605

78.093دمشق جامعةزينبنوفلمحموداحمد1700244

78.09البعث جامعةرجاءالمحمدحسنأنجي1704062

78.086طرطوس جامعةنادياحمصيهرمضانصبا1706796

78.086دمشق جامعةلماالدين ناصررامزماسه1702260

78.073تشرين جامعةالزهراء فاطمهتركمانيعلينوراي1705858

78.07تشرين جامعةنديمهجملفؤاداسراء1705013

78.066طرطوس جامعةعبيراسماعيلاسماعيلنيفين1707213

78.063دمشق جامعةوفاءمنصورديابآمنه1700095

78.063طرطوس جامعةخلودمصطفىنزيهمحمد1707075

78.06تشرين جامعةنهىمعوضمعوضكارول1706957

78.06تشرين جامعةمنالالمهلوبينضالحنان1705191

78.056دمشق جامعةايمانالشامياحمدعالء محمد1702446

78.056البعث جامعةمنىالحمدانحمزهسليمان1706111

78.05دمشق جامعةخديجهالمقداديمانمروه1702647

78.046تشرين جامعةسهامصقرمحمدصافي1705442

78.043دمشق جامعةوفاءكيواننور محمدجمال1700676

78.04تشرين جامعةناريمانطريفيحسنأية1706366

78.04دمشق جامعةاملمعروفناصرليال1702166

78.033تشرين جامعةمنتهىنصيرنبهانجودي1705132

78.033البعث جامعةسوسانسلوممنذرجلنار1704178

78.033دمشق جامعةمهاابومحمودوليدخالد1700846

78.026البعث جامعةعبيرعلوانتامرطاهر1704448

78.026تشرين جامعةعهداسماعيلنعيماغيد1705017

78.026دمشق جامعةنجودابراهيممنذراحمد1700246

78.023حلب جامعةهدىبادنجكيمحمدزينب1703505

78.02دمشق جامعةخديجهعزوغازيأسماء1708159

78.02دمشق جامعةنوراعياشلطيفراما1700980

78.016دمشق جامعةهيامالكناكريجهاديارا1703103

78.013دمشق جامعةعفافالقناطريجهادرؤى1700940

78.01دمشق جامعةجميلهابوسناميراسماء1700297

78.003دمشق جامعةندىصابراسامهرانيا1701012

78.003دمشق جامعةفدوىقرقوطصالحكرم1702053

78.003دمشق جامعةسوسنالشحاداتغسانريم1701300

78.003البعث جامعةنادرةبكور حاجمحمدأحمد1704034

78طرطوس جامعةهويدامحمدمعروفرنا1706644

77.996دمشق جامعةسميرهمحمودرياضبتول1700474
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77.99دمشق جامعةرنارسالنحسانسنابل1701506

77.97البعث جامعةسهامالعلياحمدعلي1704488

77.97تشرين جامعةهيامحسونصبحيمحمد1705706

77.956دمشق جامعةمريمصماديصالحدعاء1700898

77.953دمشق جامعةشاديةالحريريأنيسجماالت1700677

77.953دمشق جامعةديانانكدميخائيلفراس1701984

77.95دمشق جامعةجمانةشديدأديبيوسف1703175

77.946دمشق جامعةعلياءالوتاروليد محمدجهاد محمد1702360

77.946البعث جامعةجوزفينجريجماهرأمل1704057

77.946حلب جامعةسمرمنصورمجد محمدسنا1703550

77.943دمشق جامعةخزنهعليخليلعواطف1701867

77.943دمشق جامعةيسرىمحمدمحمودعمر1707769

77.94البعث جامعةفاطمههللا العبدحساناحمد1704082

77.936طرطوس جامعةزهورجوريةعبدالكريمميالد1707156

77.933دمشق جامعةريمايوسفرفعتجورج1700712

77.933حلب جامعةملكنعسانجمعةزينب1703503

77.926البعث جامعةليلىسالمهسليمانحازم1704193

77.923دمشق جامعةرينيهاليوسفوليدثرى1700657

77.923البعث جامعةراميابدورمخائيلريتا1704342

77.92تشرين جامعةلميسفرحاتاالنالجواد عبد1705472

77.92دمشق جامعةفاطمهمهدييوسفدانه1700877

77.92دمشق جامعةآمنهابراهيمجمعهمحمدفادي1707788

77.92دمشق جامعةمؤمنهالظاظاالدين جمالأسماء1700040

77.916البعث جامعةثنيهرسالنباسممنى1708607

77.916تشرين جامعةبشرىعطوروليدراما1705263

77.906دمشق جامعةليناالحارياحمدضحى1701593

77.903تشرين جامعةأمنهسليمانمحمدرئام1706064

77.9دمشق جامعةنيروزطالبحسنساره1708485

77.9تشرين جامعةعهدبغداديساطع محمدسنا1705417

77.9دمشق جامعةشاهينازمزقمصطفىدارين1708361

77.9دمشق جامعةايمانكسراويجمالمجد محمد1702509

77.896دمشق جامعةمنىالغزاليفضلسالف1701459

77.896دمشق جامعةسوزانالحمصي الصالحمحمودهيثم محمد1702557

77.896حماة جامعةخلودالعفريتهاشمبنان1706015

77.896حلب جامعةدولتبنودمحمدجنان1708615

77.893طرطوس جامعةنهادشماليمحمدالين1706429

77.893تشرين جامعةداللسعيدعليماريا1705657

77.893دمشق جامعةفريزهحاكمه ابومنيرزينه1701357

77.89تشرين جامعةهيامسليمان شيخبشاررهف1705298

77.89دمشق جامعةباسمهسعديهالمالك عبدمروى1702648

77.886دمشق جامعةداللالشاهرزكوانعبدهللا1707516

77.886تشرين جامعةساميهسكيفجرجسرافي1705251

77.883البعث جامعةهناءسليمونفراسالعابدين زين1704360

77.88البعث جامعةدنياالسباعيغضنفرسنا1704407

77.88دمشق جامعةصفاءحسين السيدأحمدتسنيم1700602

77.876دمشق جامعةهيلداسلمونسامرليليان1702187

77.87دمشق جامعةرحابمليكيسميرعلي1701786

77.87دمشق جامعةحليمهعرابينزيهعلي1701801

77.87دمشق جامعةايمانالحكيمكامل محمدهللا عبد1701694

77.866حلب جامعةليلىداوودانورمحمود1703911
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77.866تشرين جامعةانتصارعيسىالدين سيفساره1705387

77.866طرطوس جامعةريممرهجحيدرعلي1706851

77.866دمشق جامعةفاطمهمحمدعبدالرحمنسلوى1701484

77.86دمشق جامعةهناديزرليايمندانا1700867

77.856تشرين جامعةميادهاسدنميرعباده1705470

77.85دمشق جامعةميادهيعقوباسحقمارغريت1707582

77.843تشرين جامعةسهيلهعبدهللاايمنمرام1707094

77.843دمشق جامعةسمرالحجهممتازمنال1702711

77.84حلب جامعةهيفينأوسوخليلفيان1703726

77.836دمشق جامعةغصونالمذيباحمدالهدى نور1702857

77.836البعث جامعةريمالحبيبعليحيدر1704228

77.836البعث جامعةميادهاليوسفحسنرنين1708085

77.833دمشق جامعةروضهالعليخليفنور1708155

77.833البعث جامعةرناالحداد شريفسهيلمحمد1704686

77.83طرطوس جامعةاحالمحسينمحمدلبانه1706983

77.823دمشق جامعةمرفتالحجازيمعروفغاليه1701877

77.823حماة جامعةحناننصرالمعزحنين1706045

77.823دمشق جامعةسهيرسعدبشيروالء1703086

77.816دمشق جامعةاميماطهوفيقرقية1701118

77.813طرطوس جامعةختامشعبانبدرريم1706683

77.813طرطوس جامعةيسرىيوسفعيسىرشا1706634

77.81طرطوس جامعةندىزهرهعدنانمنتجب1707130

77.806دمشق جامعةفاديانخلهنقوالريم1701312

77.806طرطوس جامعةنهىغانمعليهديل1707234

77.8دمشق جامعةليناعبدالباقيفرحانرامز1701002

77.796دمشق جامعةمثالالشوفيحازممرهف1702639

77.796دمشق جامعةنزيههعثمانغسانأمل1700091

77.793البعث جامعةخديجهحبكمأمونآالء1704046

77.79دمشق جامعةزينبسليالتيعمرصفا1701582

77.786طرطوس جامعةعزيزهأحمدعليرؤى1706609

77.786تشرين جامعةليلىعالنفراسايه1705064

77.78تشرين جامعةخزامىاحمدفاتحريم1706691

77.776البعث جامعةرويدهالستانطونفادي1704545

77.77دمشق جامعةمنيرهسليمفهدوئام1703059

77.766تشرين جامعةالهامصالححسينقسوره1705598

77.763طرطوس جامعةابتساميوسفالدين عمادريم1706689

77.756طرطوس جامعةلمىسليمانبسامحاتم1706523

77.756دمشق جامعةمانياقصقصنضالماريا1702246

77.753البعث جامعةمريفةجحجاحسليماناية168973

77.753دمشق جامعةفايزهكردي عليغالب محمدنور1702901

77.75حلب جامعةعبيربيطارشريف محمدسمر1703541

77.75حماة جامعةلبنىالراضيتيسيرمحمد1706250

77.746طرطوس جامعةاملحسنفوازسنا1706761

77.743البعث جامعةحياةالناصريحيىحيدر1704233

77.74دمشق جامعةيسرىمدادهخالدمرام1702614

77.736تشرين جامعةنوهادالعليعليمي1705786

77.736حلب جامعةايمانبابلليعمرشهد1703575

77.73دمشق جامعةهندزيد ابوعمادراما1700971

77.73دمشق جامعةنبالالمحمودالرحمن عبدميار1702744

77.726دمشق جامعةوفاءالقبانيمعنرغد1701106
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77.716تشرين جامعةجيداءعمارنزارهبه1705879

77.716دمشق جامعةفاطمهالعاروض ابراهيمشاملامل1707373

77.71طرطوس جامعةسماهرقشعورمحمدسهى1706768

77.703دمشق جامعةسهيرعزامماهرميالد1702772

77.7دمشق جامعةثناءالبدينبيانيمامه1703165

77.696دمشق جامعةميالعبدهللامحمدعباس1701646

77.693تشرين جامعةهويدهديبالياسميراي1705790

77.683البعث جامعةسناءبركاتبسامكارال1704566

77.676حلب جامعةميساءالحمودالعزيز عبدراما1703440

77.676دمشق جامعةآمنهالحريريعليلينا1702218

77.673دمشق جامعةديماغزالكمالدانيه1700887

77.67دمشق جامعةبارعهسكررضوان محمدجودي1700704

77.666البعث جامعةسمرسليماناحمدريم1704344

77.666دمشق جامعةترفهالمخلفاحمدعبدهللا1707514

77.66دمشق جامعةمهانصر بومرادمروانمرام1702621

77.66دمشق جامعةهالهرمضانسعيديوسف1703179

77.653دمشق جامعةكرمهالغزاليعليلميس1702148

77.65تشرين جامعةغادهسيدخالدمعتز1705769

77.65تشرين جامعةوفاءابراهيممأمونساره1705390

77.643طرطوس جامعةزينبأحمدكاملخديجه1706582

77.643البعث جامعةدياناسالميوائلديمه1704265

77.64طرطوس جامعةغاليهسكافمالكمحمد1707070

77.64تشرين جامعةميرفتقيصراسعدبولين1706474

77.636طرطوس جامعةانعاممصطفىغسانهبا1707218

77.633دمشق جامعةحياةقطن ابومحمدسارة1701364

77.63دمشق جامعةنهادحالوههللا جادفاطمه1701960

77.626دمشق جامعةمونيرهالشومريحساناسيل1700311

77.626طرطوس جامعةثناءالجهنيكمالنوال1707187

77.623تشرين جامعةنسرينمحمدياسرأليسار1704926

77.623تشرين جامعةسناءاسماعيلعلينورا1705855

77.623طرطوس جامعةرنامعنازهيرورده1707273

77.616دمشق جامعةمنالزينوزاهر محمدسماح1701494

77.616دمشق جامعةهدىالموسىأحمدرهف1701186

77.61تشرين جامعةوساماحمدايمنآالء1706355

77.606دمشق جامعةباسمهالرفاعياحمدروشان1701242

77.603دمشق جامعةأملجريشأحمداسالم1700292

77.603تشرين جامعةحنانحوشروبيرالياس1705045

77.603حماة جامعةليلىوسوفمازناليسار1705999

77.6دمشق جامعةميسونالحلبيمازن محمدمايا1708466

77.6البعث جامعةفاتنهالجودسعيد محمدجمانة1708554

77.6تشرين جامعةسحرعثمانغساناحمد1706408

77.593تشرين جامعةرادهنصوربسامعلي1705519

77.586دمشق جامعةميرناقندلفتسميرساميا1701428

77.583البعث جامعةصباحالنجارنزاراياد1704118

77.57تشرين جامعةهيامعليآصفمها1705780

77.566دمشق جامعةعفافالشديديغسانميسم1702766

77.563تشرين جامعةدعدصالحوائلأوس1704939

77.563تشرين جامعةغيداءخضورسنانميساء1705801

77.563دمشق جامعةاسالمغفرجيناصر محمدغزل1701899

77.56دمشق جامعةقريط سمربشوراوزوريسمجد1702284
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77.553تشرين جامعةوفاءجديدمحمدجواد1707902

77.553دمشق جامعةفاتنالصفديفراسعبيده1701711

77.55حلب جامعةخالدهمحمدبوظانرغده1703466

77.546دمشق جامعةسمردركزليسميربتول1700476

77.546البعث جامعةهديلاألسعدحسامساره1704372

77.543طرطوس جامعةرلىحسنمحمدرزان1706625

77.543طرطوس جامعةألمازيدانعصامالدين زين1706703

77.543تشرين جامعةروديناسمعانادونيسجوانا1706511

77.54دمشق جامعةعبيرحمادينضالسعيد1707786

77.533طرطوس جامعةميادهمعوضوديعمريم1707115

77.533طرطوس جامعةفاديهصالحيعربرنيم1706654

77.523دمشق جامعةفاطمهرستمسعيد احمدالهدى نور1702858

77.52طرطوس جامعةاعتدالصقرطاهرأحمد1706345

77.52البعث جامعةايمانالمدنيعامرعمرو محمد1704702

77.516دمشق جامعةعائشهالعقايلهغسانوالء1703093

77.513حلب جامعةايمانزيتونعبدهللالمى1703752

77.5دمشق جامعةايمانغنومبسامعباده1708343

77.496البعث جامعةمحاسنحسنرائداحمد1704083

77.49تشرين جامعةفريزهخنسهمنذرعلي1704510

77.483دمشق جامعةأديبهحمودهفياضمحمد1702482

77.483دمشق جامعةفايزهادريسمحمددعاء1700903

77.483حلب جامعةباسمهسماقيهايهابلينا1703770

77.476دمشق جامعةعاليهغزالنزهيرربا1701020

77.473طرطوس جامعةاحالمعمارمعنبشر1707761

77.473دمشق جامعةفلايرالمصريمحمدهديل1703002

77.466دمشق جامعةفاطمهمقصودمحمدمصطفى1702679

77.463دمشق جامعةرواليوسفرياضرهام1701180

77.463حلب جامعةمنىمهروسهمحمدجمالبيان1703327

77.46تشرين جامعةفاتنشخيصمحمدسهيال1705424

77.46حماة جامعةندىجبركنانآيه1705978

77.456تشرين جامعةبشرىغنوملؤيالحسن1706426

77.453دمشق جامعةهندجمالهرجباحمد1700213

77.453تشرين جامعةسحرالمرعيفؤاددنيا1707967

77.45البعث جامعةفداءالحسنعلي محمدرهف1704324

77.446دمشق جامعةصفيةحمدحكمتجميلة168954

77.436البعث جامعةلماكريديمنذرنتالي1704794

77.433دمشق جامعةامونعلي سيدمحمدآالء1700067

77.433تشرين جامعةهناءونوسامينغفار1705574

77.43دمشق جامعةوفيقهحمزهمحمودجبران1700663

77.43دمشق جامعةمنىالنصارالحكيم عبدهديل1702995

77.426دمشق جامعةمنىحجازييوسفابراهيم1700201

77.426حماة جامعةيسرىبهلومحمدهبة1707661

77.423دمشق جامعةمريماحمداحمدهللا عبد1701682

77.42دمشق جامعةهيفاءالشاعرايمن محمدسارة1701366

77.42تشرين جامعةفادياصبيحمحمدنتالي1707889

77.406البعث جامعةالهامونوسمحمددرغام1704252

77.403دمشق جامعةدعداأليوبيزياد محمدلين1702204

77.4دمشق جامعةامنهالدرويشعيدفاطمه1701968

77.4البعث جامعةخديجهالمرعيعبدالمجيداسراء1704092

77.396تشرين جامعةهدىسليمانسليماننور1705840
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77.393تشرين جامعةبعثيهعلينجداتغدير1705571

77.393تشرين جامعةندىاحمديوسفحمزه1708284

77.393حلب جامعةهالهموصلليماهر محمدكريم1703737

77.386دمشق جامعةسميرهطلبمحمدرهف1701200

77.386دمشق جامعةسوسنعيسىماجدرزان1701045

77.386البعث جامعةمنىالخليلعيسىحيان1704225

77.383دمشق جامعةعفافبريررضوانهناء1703025

77.38تشرين جامعةوفاءغديرياسرنور1705853

77.376تشرين جامعةديمهقدحظافرإيليا1704946

77.373تشرين جامعةليناصقيرقيسآيه1707716

77.373دمشق جامعةمنىالبردانجمالرفيف1701117

77.373حماة جامعةخلودبنشيالكريم عبدمحمد1708632

77.353تشرين جامعةاميمهزودهنورسمايا1705674

77.353دمشق جامعةسحرااليوبيسامرأحمد1700012

77.353دمشق جامعةسهيالعباسيحيىايمان1700438

77.35دمشق جامعةنسيبهلميافؤادبحر1700502

77.346دمشق جامعةسوسنخروب ابومحمودبتول1700492

77.343البعث جامعةسليماملحماحمدكارولين1704572

77.343تشرين جامعةندىاالبراهيمقيسزينه1706100

77.343دمشق جامعةعبيرابراهيمعليالرا1702095

77.336طرطوس جامعةعزهديبمحمدسرار1706754

77.333دمشق جامعةسوسنالسغبينياسامهعمران1701860

77.33دمشق جامعةسلوىبركهمثقالمضر1707721

77.326طرطوس جامعةنجوىمعالساميمحمد1707051

77.323دمشق جامعةفاطمهحيدرخالدالقادر عبد1701678

77.32تشرين جامعةسمرمقدسيفاديايزابيل1705059

77.316دمشق جامعةيسرىالعاسميناصرمالك1702266

77.31طرطوس جامعةاملخلوفعليسماح1706760

77.303دمشق جامعةكوثرعليمحمدبشير1700554

77.3تشرين جامعةريممنصورنبيلبهجت1705088

77.296البعث جامعةرجاءحالقاحمدحسن1704195

77.296دمشق جامعةوفاءالبرغليحسانهاجر1702934

77.293دمشق جامعةآمالسوقيهمازن محمدمرح1702634

77.293تشرين جامعةسلوىخضورمعنهديل1707240

77.29البعث جامعةنجالءالياس الشيخالياسنجمه1704796

77.286دمشق جامعةمنىسلومنعيمساندي1701435

77.286تشرين جامعةاميرهيونسهيثمشادي1705432

77.286دمشق جامعةنهيدةصوفانالغفور عبدرغد1701078

77.28حلب جامعةنورهحريرياحمدرزان1703455

77.28دمشق جامعةهيفاءالعبدهللاعبدالرحمندانيه1707424

77.276دمشق جامعةناديهالشاليشغياثهللا وعد1703076

77.273طرطوس جامعةودادديبمحمدنور1707199

77.273البعث جامعةصباالعبدماهرميري1704782

77.273طرطوس جامعةسعادمحمودعليمحمد1707064

77.266البعث جامعةثناءحسواالحليم عبدايناس1704125

77.266البعث جامعةناديهمحمداحمدريم1704345

77.263تشرين جامعةفاطمهاالبراهيم الحمادالرحمن عبدزهرة1705340

77.256دمشق جامعةاخالصرافعانوريعرب1703162

77.256دمشق جامعةسالمحسنعليديمة1707767

77.25تشرين جامعةياسمينعثمانرعدفاتن1706937
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77.243دمشق جامعةهدىالجشيالدين محيمحمد1702524

77.243دمشق جامعةميساءعيدمازنرغد1701091

77.24تشرين جامعةرناابراهيمتماملين1708049

77.236البعث جامعةمحاسناليوسفياسرمجد1704661

77.236طرطوس جامعةميساءعيسىماجدحال1706562

77.236البعث جامعةانتصارعيداسامهمرح1704731

77.233حماة جامعةاميهالطويلكمالكاريس1706213

77.23البعث جامعةاملسعدمخولرنيم1704317

77.23طرطوس جامعةاحالمخليلخليلنغم1707178

77.223تشرين جامعةرجاءعيسى ابورفيقهناء1705897

77.22دمشق جامعةسمرسليمكامللميس1702150

77.216دمشق جامعةريمارحمهاحمدعامر1701630

77.213تشرين جامعةفاطمهفاروسيأحمدهبه1705867

77.213دمشق جامعةعفافالسويدانيحسيننور1702874

77.213طرطوس جامعةسميرهداغرهيثمجورج1706518

77.213طرطوس جامعةاملعباسفراسحال1706561

77.21تشرين جامعةفايزهفضولسامركاترينا1705601

77.203دمشق جامعةرغداءأحمد السيدالرحمن عبددعاء1700899

77.203البعث جامعةسهيلهاالسعدشعباندانيال1704248

77.2دمشق جامعةفدوىهيكلبشارريم1701287

77.2دمشق جامعةعائدهمبيضرشدي محمدهبة1702951

77.193دمشق جامعةكاملةالعمرأحمدزهراء168875

77.193حلب جامعةسنيهجريخالعزيز عبدشهد محمد1703830

77.193تشرين جامعةعائده سلمانيحيىالعابدين زين1705352

77.186تشرين جامعةميادهالدكنجيعلياحمد1704990

77.18دمشق جامعةاعتدالنصرأيمننور1702846

77.176تشرين جامعةسماحيونسعمارأيناس1704950

77.176دمشق جامعةاناستوكلناابراهيمدانيه1707883

77.176البعث جامعةثناءمحفوضسالميمان1707310

77.173تشرين جامعةهالهغزالبهجتالمهند1705043

77.17حماة جامعةخديجةهللا العبدطاللصبا1706136

77.17دمشق جامعةليلىخيرعصامليال1702164

77.166دمشق جامعةهنادياسعديحيىحسن1700767

77.16طرطوس جامعةميادهشعبانمحموداحمد1706410

77.156دمشق جامعةايناسهيكلماهررنيم1701158

77.156دمشق جامعةغادةالحبالمحمديمنا1703173

77.156تشرين جامعةسحاببصلعليروند1707946

77.156تشرين جامعةالهامحمودياسينهيا1707266

77.153تشرين جامعةجهينهحمادهدياباحمد1704987

77.15دمشق جامعةنبالهاللوساملمى1702143

77.15تشرين جامعةسراءابراهيمابراهيمالكميت1705039

77.14دمشق جامعةهالةعللوهاحمدعليا1701806

77.14تشرين جامعةميساءرسالنوائلميالد1705802

77.133دمشق جامعةوسامدومانيعصامالعابدين زين1701336

77.133دمشق جامعةنسرينجبراحمدرانيا1701011

77.126دمشق جامعةهويدهشروفالكريم عبدغدير1701884

77.123تشرين جامعةاسماءتركمانيمحمدريم1705331

77.123دمشق جامعةمنيفهالعلياسعدعامر1707509

77.123دمشق جامعةتغريدالحناايادتيا1700645

77.123تشرين جامعةنهىابراهيممحمدلبنى1705620
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77.123حلب جامعةناديةأبومريشالدين مجدسيدين1703562

77.116البعث جامعةسمرخليلعمادرهف1704322

77.103طرطوس جامعةطروبشرباعمارمرح1707102

77.103دمشق جامعةاسيمهالطيرنضال محمدنور1707696

77.103طرطوس جامعةنعمىصالحعاصملين1707001

77.1دمشق جامعةمديحهملليالدين ركناحمد1708385

77.1البعث جامعةسهيلهليوسزيادميري1704781

77.1تشرين جامعةمروهقاسم حاجباللهيفاء1705909

77.096البعث جامعةغادهعيسىجابرعلي1704490

77.086طرطوس جامعةأنيسهسليمانقصيكنده1706970

77.086تشرين جامعةثناءالحسينجاسممسك1707622

77.086طرطوس جامعةيسرىعباستوفيقهديل1707227

77.083دمشق جامعةنهالالقضمانيصالحاحمد1700220

77.076حلب جامعةعلياءاسماعيلمحمدرانيا1703454

77.076البعث جامعةهيامالعيسىعيسىريما1704351

77.076دمشق جامعةميمكارمحسيننايا1702789

77.073طرطوس جامعةسهىعباسجمالزهراء1706700

77.073تشرين جامعةبدرهغضبانسفيرزينب1705362

77.073حلب جامعةآمنهالداغلي محمدعبدالحميدبتول1703306

77.063دمشق جامعةخولهرمضانابراهيمزينب1701339

77.063حلب جامعةسوسنباعسليمانحسن1703384

77.06طرطوس جامعةوداداحمداحمدمنار1707129

77.053تشرين جامعةسندسمحمدعلينتاليا1707162

77.046حلب جامعةغادةنجارماجدكمال1707957

77.046طرطوس جامعةابتسامعلياحمدعلي1706841

77.043البعث جامعةندىالخطيبالرحمن عبدكنانه1707824

77.036تشرين جامعةسحرالسعدالناصر عبدالهدى نور1705833

77.03طرطوس جامعةنجوىحسنصالحمي1707142

77.023دمشق جامعةرفاالمصري الوزان الطويليوسفعالء1701768

77.02طرطوس جامعةنهالعيسىجرجسجنان1706506

77.016دمشق جامعةحياةالنعنيخالد محمدسميحه1701501

77.013دمشق جامعةنجاحالضمادحمديشيرين1701558

77.006حماة جامعةخديجهالحسينحسينباهلل المعتصم1707371

77دمشق جامعةفاتننايفحسامرئاب168957

76.993دمشق جامعةزهرهالرفاعيخالدأيه1700148

76.99طرطوس جامعةنداءاسعدحسنمرام1707095

76.99طرطوس جامعةسالمابراهيممحسنرزان1706624

76.99تشرين جامعةكوثرالعنيدسامرالعابدين زين1705347

76.983حلب جامعةبهاءماشطاحناميشيل1703955

76.983تشرين جامعةنجالءالدحروجصالحدانية1705221

76.98دمشق جامعةرزانفليونعربي محمدتامر1700597

76.973دمشق جامعةبثينهابوطافشنبيللمى1702142

76.973دمشق جامعةرائدهالخوريحسامغيث1701925

76.963دمشق جامعةشريفهسليمانصالحجوان1707401

76.96حلب جامعةمرفتجاموسمحمدليندا1703771

76.95تشرين جامعةهناءعياشنامقايلي1705060

76.946تشرين جامعةسميرهعطيهمدحتشذا1706781

76.943تشرين جامعةهيفاءوسوفزهيرجعفر1705110

76.943البعث جامعةريمافرحيوسفايهم1704129

76.933دمشق جامعةمنالحديدةاميرمحمد1702334
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76.933تشرين جامعةنوالدالعليمريم1707111

76.933البعث جامعةرحابسكافحسنرهف1704320

76.93تشرين جامعةفاطمةزرطيطزكريامريم1705756

76.93دمشق جامعةايمانقاروطحيدرفاطمه1701963

76.93دمشق جامعةملكالشاميبسام احمدريم1701281

76.923طرطوس جامعةليناعلينديمآيه1706387

76.916دمشق جامعةسورياحسينصالحيارا1707682

76.913تشرين جامعةفاطمهمحمدفوازآهين1707339

76.913البعث جامعةميساءمسعودعدناننور1704827

76.913البعث جامعةهندالرويشدياحمدآيه1704068

76.91البعث جامعةسمرالصالحانييوسفهناء1704861

76.91البعث جامعةرانياالزورعمادحال1704207

76.9حلب جامعةنهلةعبيدينحسينغادة1703678

76.896البعث جامعةمنالالعال عبدخالد محمدبراء1704144

76.893دمشق جامعةفاطمهحسنوديعوفاء1703085

76.89دمشق جامعةكوثرالقادريالقادر عبدعال1701751

76.89البعث جامعةهيامنوىسليمانصبا1704441

76.886حلب جامعةودادالعليماجدحسن1703385

76.886البعث جامعةصفاءالزعبيمصطفىايه1704128

76.883حلب جامعةهدىالسكرانعليأحمد1703195

76.88دمشق جامعةنسريناللطيف عبدابراهيمسراج1707475

76.88دمشق جامعةضياءمحضرسعيدرنيم1701149

76.876حلب جامعةجيهانحسنزيادزينات1703502

76.87دمشق جامعةايمانالحالقياسرراما1700999

76.866دمشق جامعةراميةالخاروفطهسعاد1707479

76.866دمشق جامعةنواللبادمأمونساره1701397

76.866طرطوس جامعةعائشهمصطفىلؤيلينا1707007

76.866دمشق جامعةسميرهالبصرياحمدنور1707651

76.863تشرين جامعةلبنىشاهينفداءديانا1708276

76.863البعث جامعةغنهالحمويمحمودنورا1704836

76.86دمشق جامعةميساءسليمانياسينرنيم1701172

76.85طرطوس جامعةوفاءريساحمدليندا1707008

76.85دمشق جامعةمنىاالسعدرضوانحبيب محمد1707698

76.85حماة جامعةنعمتكوجانخالدأسماء1705949

76.846البعث جامعةفكتورياالحسنمحمودنوره1704840

76.846تشرين جامعةسوزانيوسفايهملجين1705621

76.846دمشق جامعةليناحديفهفاديسوار1701513

76.843دمشق جامعةهندراجحه داودانورفجر1701980

76.836البعث جامعةماجدهالحالقرياضزينب1704363

76.836دمشق جامعةميساءقاسمبسامخالد1700833

76.836البعث جامعةفادياالعليمحمدساره1704381

76.833تشرين جامعةنايلةشعبانفرجرهف1705305

76.83حلب جامعةرندشبارقسامررهام1703478

76.83البعث جامعةالبنين امالحسيننظيرمرح1704737

76.826دمشق جامعةانتصارابورايدمشهوربراءه1700518

76.826دمشق جامعةهتونالحريريابراهيمسالم1701464

76.823تشرين جامعةنجوىابراهيمعدنانمرح1707913

76.823تشرين جامعةليلىشعارغازيريم1705327

76.816دمشق جامعةتباركحامدممدوححنين1700819

76.816حماة جامعةفخريهالصالحالباقي عبدكوثر1706216
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76.813البعث جامعةرناحمدونباسلعمر1704520

76.813تشرين جامعةفائزهبليديحسانروان1705309

76.813دمشق جامعةبثينهسالمناصرآيه1700178

76.81البعث جامعةريمطالبطالبسليمان1704404

76.81تشرين جامعةسمرصقراحمدرهف1705294

76.803دمشق جامعةفدوىالمصطفىأحمدبشار محمد1702349

76.8البعث جامعةهنابيرقدارسبيعراغب1704274

76.8دمشق جامعةمنتهىالقداحعلي محمدحنين1700817

76.793البعث جامعةامونبراكالكافي عبدياسمين1704887

76.786البعث جامعةسوسنالكرديعمادمحمد1704700

76.786دمشق جامعةانعاممفضيعبدواالء1700326

76.786البعث جامعةالهامالمحمدحسانهبه1704851

76.783تشرين جامعةبدرهقنجراويمحمودمحمد1705724

76.783دمشق جامعةريماالسلطيالدين عالءصوفي1707958

76.78دمشق جامعةنصرهالعليحمادهالرحمن عبد1701656

76.78طرطوس جامعةمنتهىابراهيميحيىسارة1706738

76.776حلب جامعةامتثالاالنصاريمحمودالدين محي احمد1703257

76.776تشرين جامعةليلىابراهيمسميرراكيل1705252

76.773دمشق جامعةزبيدهالحنونفيصلمعاذ1702685

76.773تشرين جامعةسناءرحمونحسينكنده1705611

76.773البعث جامعةسوسنحديدقصيرزان1704290

76.77البعث جامعةمهىالعباسحاتمغيث1704537

76.766تشرين جامعةغادهخونديمنيرنغم1705818

76.766البعث جامعةليناكنعانشعيبنعمت1704804

76.763تشرين جامعةفتحيهعليسميرليث1705639

76.756البعث جامعةهاالنصورعبدالكريمبتول1704135

76.756تشرين جامعةنبالعليعليتيماء1705101

76.753البعث جامعةغادهالديبنبيهعالء1704486

76.75حلب جامعةعائشهاألسعدرمضانديالى1703425

76.746البعث جامعةرغدهاالبرشحكمعمر1704521

76.746دمشق جامعةسحراللحاممعتزتغريد1700623

76.746دمشق جامعةودادالدين خيرمازنمحمد1702500

76.743دمشق جامعةعطافالحكيموضاحاحمد1700250

76.74دمشق جامعةبشرىخلفسلمانأحمد1707323

76.726دمشق جامعةهيفاءغريبمنصورغنوى1701912

76.723تشرين جامعةنغمنصيرجورجبشار1705084

76.72دمشق جامعةناديهببيليعالءجودي1700701

76.716طرطوس جامعةعبيرمحمدسلمانيزن1707298

76.716دمشق جامعةوفيقهالراشد العبدهللاحسندانية1700883

76.713تشرين جامعةبديعهابراهيمسليماحمد1705985

76.713تشرين جامعةحنانسلطانالواحد عبدرهام1705291

76.706دمشق جامعةغاليةقدورةرشيدرنا1701124

76.706البعث جامعةبسيمهصالحاسامهحمزه1704213

76.706البعث جامعةاميرهالغربيميخائيلميري1704783

76.703دمشق جامعةهناءالسويسالحميد عبدغاليه1701876

76.703دمشق جامعةزهريهشياحاحمدهللا عبد1701684

76.7دمشق جامعةهاللحسنهناصرهبه1708341

76.696دمشق جامعةهيفاءعسلي ابوادهمنور1702849

76.696البعث جامعةبيداءديوبغياثحنين1704221

76.693طرطوس جامعةسوزيمعوضعمادنجالء1707163
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76.686طرطوس جامعةوفاءعليأمجدنعمى1707172

76.686طرطوس جامعةلوريسالخطيباكرميانا1707295

76.686دمشق جامعةنسرينحيزهقصيحور1707419

76.676البعث جامعةشريفهالملعبدهللانوار1704812

76.673دمشق جامعةانعامالشبيبالمهنداحمد1707349

76.673دمشق جامعةتيودورهعبدواميلكبرئيل1702047

76.673دمشق جامعةميسمالمؤيدالعظمرغدانأحمد1707807

76.67البعث جامعةاميناحصوهحسينربيع1708606

76.67تشرين جامعةهندصهيونيالحليم عبديامن1707293

76.666دمشق جامعةودادالشيخمحمدعليمروه168889

76.656دمشق جامعةاروىحشيشثائرهديل1702991

76.65طرطوس جامعةاميرهابراهيمعليبراءه1706468

76.646دمشق جامعةنجوىجابرمحمدربوع1701026

76.646تشرين جامعةبثينهديبوفاخريزن1705932

76.636طرطوس جامعةريمعيسىنوريجسي1706487

76.633دمشق جامعةميالقبانيسامرمنى1702721

76.63دمشق جامعةباسمهالهادي عبدالعزيز عبدأيمن1700135

76.63دمشق جامعةغفرانجبوربهجتميس1706285

76.626طرطوس جامعةودادسليمانحافظوالء1707275

76.61دمشق جامعةترياقاحمدعليأليسار1700075

76.6دمشق جامعةبشرىالصدقهخالدريام1708553

76.6دمشق جامعةاياتالدرهعماررند1708368

76.596طرطوس جامعةسميرهعيزوقيحسنعلي1706849

76.593دمشق جامعةآمنهعوضنبيلنداء1702806

76.586تشرين جامعةعبيرمحفوضفاديعلي1708604

76.586دمشق جامعةحنانالحي عبدعلي محمدقمر1702018

76.576دمشق جامعةنورحجازيعصام محمدابراهيم1700199

76.573تشرين جامعةآسياالعاتكيعصامسليمان1706757

76.57دمشق جامعةنسيبهالشوفيبسامريم1701285

76.57طرطوس جامعةمنارالشيخعمادالحسن1706424

76.566حلب جامعةظاللقطانعبدهللانور1703980

76.563دمشق جامعةسوسنعليامحمدآالء1700068

76.56دمشق جامعةنجاحشيخموسنوري محمدالفين1707563

76.556دمشق جامعةرويدىالثامرالجبار عبدشيماء1707499

76.553حلب جامعةضحىكالهوبكريراما1703433

76.553البعث جامعةريمهللا العبدفايزرند1704313

76.553البعث جامعةكلودياكدررفعتأمجد1704054

76.55تشرين جامعةالهامعلياحمدعلي1706842

76.546دمشق جامعةيوالالصيفيبهجتنانسي1702787

76.546دمشق جامعةمنيفهعلي محمدحسيندلشاد1708640

76.543دمشق جامعةامنةغجارناصردعاء1700905

76.543حلب جامعةرفاهمسالتيسعدزها1703499

76.54تشرين جامعةهدىحسينمحمدابراهيم1706401

76.54دمشق جامعةبينهحجازيعيد محمدجودي1700706

76.54تشرين جامعةمحاسننصرهماجدراما1705258

76.54دمشق جامعةعبيرالتليمسلمريما1701314

76.533البعث جامعةوارفهدادهالمنعم عبدفرح1704560

76.526تشرين جامعةفدواءكمالمصطفىجعفر1705116

76.526البعث جامعةنسرينالسباعيتامر محمدلبنى1704587

76.523حماة جامعةعبيرعبدالكريمحسينساره1706102
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76.516تشرين جامعةماجدهصقورمقدادعادل1705464

76.513تشرين جامعةاحالمحمدانياسرعمار1708273

76.51حلب جامعةمهاالعبدهللامحمدالكريم عبد1703622

76.506تشرين جامعةابتسامكاملهخليلعنقاء1706915

76.503دمشق جامعةعائشهالخرفاننذير محمدعامر محمد1702426

76.503دمشق جامعةهديهعبدواحمدسالم1701465

76.503طرطوس جامعةسحراحمدطاللالعابدين زين1706706

76.5دمشق جامعةزبيدهدبسعبدالرحمنرشا1708434

76.496تشرين جامعةسهامعاشورجمالبيان1705089

76.49البعث جامعةسوسنالخبازسميرآيه1704069

76.486تشرين جامعةغيداءاحمدزهيرمراد1705739

76.483دمشق جامعةيمنعليمحمودغدير1701885

76.48دمشق جامعةماجدهالعليسباحعمر1707538

76.48تشرين جامعةرجاءسعيدمنذرالحسن1705029

76.473حلب جامعةجواهرالشعيبمحمدنورحازم1703379

76.47دمشق جامعةايماننصرأيمنلجين1702122

76.47حماة جامعةمنىعيدعليحنان1706044

76.463البعث جامعةالهامديبزيادلجين1704589

76.46دمشق جامعةرحيمةالحسينايوبالفا1707562

76.453تشرين جامعةردينهسلومابراهيمرنيم1706080

76.45تشرين جامعةميادهمحموداحمدبتول1706453

76.446دمشق جامعةحنانالليلخالدخوله1707704

76.443البعث جامعةلونةمحمديةمازنزاهر1704354

76.436طرطوس جامعةليلىحماديوسفعلي1706906

76.433تشرين جامعةمنتهىعبيداحمدالربيع1705031

76.433دمشق جامعةوالءغصونمازنبتول1700489

76.426دمشق جامعةغفرانالمجذوبالفتاح عبدعال1701750

76.426حلب جامعةالهاممحمدعدنانعادل1703600

76.426تشرين جامعةمهاابراهيممنهلتيماء1705103

76.423تشرين جامعةهناءحسنسديرعلي1705527

76.42دمشق جامعةفاديهالطويلايمنعمار1701813

76.413البعث جامعةامينهالبيرينيزاهرهزار1704858

76.413طرطوس جامعةسعادجي دوهياسرعمار1706912

76.413دمشق جامعةأملالجهمانيزيادإيناس1700137

76.41طرطوس جامعةسماهرالمحمدابراهيميارا1707276

76.41طرطوس جامعةامينةعليخليلفارس1706940

76.403تشرين جامعةميرناجبورعزتايهاب1705065

76.403دمشق جامعةجمانهالكرادمروانهاجر1702935

76.4تشرين جامعةسالمزريقنعيممهينار1707823

76.39دمشق جامعةسرياالعليهللا عبدعلي1701790

76.383دمشق جامعةحلوهحسينمحمودزنون1707468

76.383تشرين جامعةملكالعال عبدفادينور1705847

76.38حلب جامعةنجالءطلفاحمحمدالدين نور1703975

76.38البعث جامعةسهامالجورانيخضررنيم1704315

76.38البعث جامعةميادهرمضاناحمدرهف1704319

76.373دمشق جامعةسهامسالمههيثممحمد1702556

76.37حلب جامعةرغدديلوطاللأماني1703219

76.37البعث جامعةصباموسىعيسىخليل1707834

76.366دمشق جامعةميسونشهاباسامةمريم1702654

76.363دمشق جامعةزاهرهالغضبانمحمودراما1700991
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76.353دمشق جامعةصالحهنصارثانيلجين1702126

76.35دمشق جامعةزينبناصيفبشاررهام1701178

76.35دمشق جامعةابتسامأحمدجمالأحمد1700010

76.35حلب جامعةشنالالبيزادمحمودفلورا1703724

76.343طرطوس جامعةنوالاسماعيلعصامماريا1707011

76.34تشرين جامعةلوريتحناأمينميري1705795

76.323حماة جامعةصفاءقوافحيانهللا عبد1706155

76.316حماة جامعةصفيهالسلومنايفعائشة1706146

76.31تشرين جامعةمنىرستمشاليشساره1701389

76.31دمشق جامعةهيفاءمحمودابراهيمعلي1701774

76.306دمشق جامعةلماالدمشقيماهرمجد1702296

76.3تشرين جامعةميساءجعفرحسانعال1705503

76.3دمشق جامعةسهيرخلوفمصطفىعالء1708424

76.3البعث جامعةرناالحالقعامرراما1704279

76.296تشرين جامعةثناءغصنهسميرنور1705841

76.296تشرين جامعةحنانحربايوسفطالل1705459

76.293تشرين جامعةأملحمادأنورماجد1705654

76.29طرطوس جامعةزكيهيونسهيثمعلي1706900

76.286تشرين جامعةانعاممحرزاسامهبتول1705071

76.286البعث جامعةعبيرمحفوضاحمدخضر1704238

76.28البعث جامعةابتسامحمداننديممحمد1706263

76.28البعث جامعةريمسليممحمدسالي1704389

76.28دمشق جامعةسهامعلينصراحمد1700248

76.276البعث جامعةسهامديبديبمجد1707849

76.276دمشق جامعةخزامهعماربسامعالء1701763

76.273دمشق جامعةهديهالويساحمدحيدر1700825

76.273دمشق جامعةهويداملحمدباحكارولين1702042

76.273دمشق جامعةصفاءالسعديحسنرزان1701042

76.266البعث جامعةرجاءالعليمصطفىلمى1704599

76.266دمشق جامعةجميلهالجمعاتمحموداحمد1700242

76.263البعث جامعةامالحمودسليماناسماء1704095

76.26دمشق جامعةيسرىالشاكوشغازيصفاء1701587

76.256تشرين جامعةفهيمهشعبانيديابعلي1705523

76.253دمشق جامعةغادهزيبقمحمدسعيدرغداء1701110

76.253حلب جامعةسوزانبوادقجيهيثممحمد1703888

76.25دمشق جامعةجناناسماعيلاديبريم1701282

76.25حماة جامعةأنيسهديوبسامرليلى1706221

76.246تشرين جامعةسميرهقبالنقاسمبتول1707882

76.246البعث جامعةنوالوهبيبرهانساندي1704393

76.243البعث جامعةاسعافالحصنيهشام محمدلونا1704604

76.243طرطوس جامعةامينهحرفوشبساممنى1707131

76.24دمشق جامعةسمرحلبيديابثريا1700658

76.24تشرين جامعةزينبمخيبرالدين حسامالعباس1705036

76.233دمشق جامعةسوريهمشعلحواسكوثر1707560

76.23البعث جامعةجميلهباللياسينعلي1704513

76.226تشرين جامعةسوسنمحمدآصفهيا1707251

76.226دمشق جامعةلينهالسميطعدنانعلي1701791

76.216البعث جامعةمنالزيودنضاللبنى1704588

76.216دمشق جامعةريمانصاروائلغالب محمد1707780

76.206دمشق جامعةتهانيجبرمحمودبرلنت1700520
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76.203البعث جامعةفادياملحمسليمانأسامه1704039

76.193دمشق جامعةفاديهفرحاتسعدنور1702878

76.193حماة جامعةرناعطارحساملين1706223

76.186حلب جامعةزهرهجي قلعهبشارمحمد1703802

76.183دمشق جامعةندىعزيزيهوليدرؤى1700953

76.176تشرين جامعةتغريدمحفوضفداءلبنى1705619

76.17دمشق جامعةخولهفرهودنايفصبا1701575

76.17دمشق جامعةسهامالنادرغازيانسام1700396

76.166طرطوس جامعةليناصالحمجدهيا1707259

76.166حلب جامعةالهامالصالح عبودأيمنآيه1703236

76.166طرطوس جامعةندىباللجهادزينه1706729

76.16البعث جامعةآسياهللا العبدمحمدبشرى1704151

76.156تشرين جامعةغينيازريقهفراسعلي1706879

76.15طرطوس جامعةسعادعليجابرنور1707192

76.13البعث جامعةرئيفهالخليلعليجعفر1706492

76.13البعث جامعةرناوايوقعدنانامير1704115

76.13البعث جامعةاسعافالجورانيحساماليسار1704109

76.126حلب جامعةمنىطحانأحمدفاطمة1703698

76.12البعث جامعةناريمانسلومحافظايلي1704119

76.116حلب جامعةامنهقرمو محمودصبحيروان1703482

76.116حماة جامعةامتثالاليازجيوائلبشار1706013

76.113حلب جامعةسناءعلوانعمادمحمد1708069

76.113دمشق جامعةدانيههباالدين عماد محمدهنا1703021

76.11البعث جامعةتماضراحمدغسانمضر1704754

76.106طرطوس جامعةندىرمضانزهيرزهرة1706701

76.1البعث جامعةعوفهاالحمدديابنور محمد1704712

76.1تشرين جامعةثناءديوبحسنمحمد1705695

76.096دمشق جامعةسوسنبيطاراسامهالرا1702089

76.096البعث جامعةانيسهحسنعيسىبتول1704137

76.09دمشق جامعةفتحيهجملخالدبشار1700529

76.086تشرين جامعةليناالخصيحنافؤاد1705584

76.086حلب جامعةودادسفرانيعبدالرحمنأحمد1703194

76.086حلب جامعةغصوندرويشعمارايهم1703298

76.08تشرين جامعةالهامديبغسانريم1706690

76.076حماة جامعةصفيهالحمويالدين جمالنور1706302

76.07طرطوس جامعةرامياحساموجهادمقداد1707123

76.066دمشق جامعةملكيهاجرجميلغفران1701906

76.066البعث جامعةخديجهالسليمخضروالء1704875

76.066دمشق جامعةعالالولي عبدعمادريبال1701263

76.066البعث جامعةاليزاشاهينممدوحبتول1704139

76.06البعث جامعةساميهالسكافابراهيميارا1704879

76.06دمشق جامعةوجيهاموسىالكريم عبدعال1701752

76.056دمشق جامعةحربيهابوعونثائرساره1701377

76.053دمشق جامعةسرابعليعليمقداد1702692

76.043دمشق جامعةمنارتمرغسانراما1700975

76.04حلب جامعةنسرينبركاتعادلاحمدنديم1703261

76.04دمشق جامعةسماحأحمدتامرنينار1702932

76.036دمشق جامعةسعديهناصوامينآلدانا1707333

76.036دمشق جامعةربااالبراهيمعيسىبتول1700485

76.033تشرين جامعةهالقراطةعيسىمحمود1705737
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76.03دمشق جامعةلميسالدين نصرسهيلحيان1700824

76.03حماة جامعةندىسفلوطالب محمدسماح1706112

76.03دمشق جامعةصفاءالجورانيمالكاريج1700259

76.026تشرين جامعةمحاسنسعيدمفيدنور1707202

76.023دمشق جامعةفاطمهالمصريمحمودلبنى1702120

76.016دمشق جامعةسوسنحسنحسنعفراء1701739

76.016حلب جامعةريمفتالباسم محمدجودي1703369

76.016دمشق جامعةليلىالصعوبموريسكارال1702035

76.013دمشق جامعةفاطمةعمشة ابوفياضاياس1700410

76.01طرطوس جامعةهالهعثمانعبداللـهمحمد1707054

76.01دمشق جامعةصالح داللصالحهاحمدحمزه1700789

76.006دمشق جامعةبسيمهمحمدعليزينب1701343

76.006تشرين جامعةميساءعطوانالصمد عبدفريده1705597

75.99دمشق جامعةآمنةالصالحمحمدعلي1707801

75.986حماة جامعةعبيرالمواسرفيقزينه1701353

75.966البعث جامعةآمنهسالماحمدرصين1704296

75.963تشرين جامعةمهاسعيدعلينيرمين1705860

75.963حماة جامعةخديجهصالحسالمةسها1706123

75.956دمشق جامعةفداءراشد ابوعدنانرنا1701125

75.956دمشق جامعةرماحآغا حسنعصام محمدساره1707762

75.956دمشق جامعةصالحهالرفاعيمحمودندى1702816

75.953تشرين جامعةتغريدمحمدنورالدينسماح1706113

75.95طرطوس جامعةسميرهمحمدابراهيممرح1707100

75.94دمشق جامعةعائدهعبيدهفيصلاليسار1700350

75.94دمشق جامعةهديهفتينهنادرعمار محمد1702462

75.936البعث جامعةهياسمزيزفونفائقعلي1704502

75.936دمشق جامعةبشرىشويكيايمنمحمد1702339

75.933البعث جامعةعبيرالسراجعصمتالقادر عبد1704463

75.933دمشق جامعةسهامالصفديمحمدايناس1700444

75.93دمشق جامعةايمانالعليحسنتاليا1700596

75.926تشرين جامعةهناءسعيدغيثرند1705285

75.923دمشق جامعةامتثالالهادي عبدبسامرامز محمد1702394

75.923تشرين جامعةفاطمةناصرتوفيقسميرة1705416

75.913دمشق جامعةغادهبخورهالدين محيمزين1702675

75.91تشرين جامعةهيامشاهينغسانحسن1706543

75.906حماة جامعةناديانوفلبهيجحازم1706027

75.906دمشق جامعةسعادالعيسىيوسفحمزه1700800

75.9دمشق جامعةنوزتشنارزهير محمدنور1708415

75.896البعث جامعةزيناحجومجاهدجودي1704186

75.896طرطوس جامعةسعادسقورمحمدالنا1706981

75.883دمشق جامعةتالهيهاللطارقساره1701390

75.88دمشق جامعةسميرهالخلفيعقوبضياءالدين1701605

75.88تشرين جامعةزينهغانمعدنانمنير1707133

75.88تشرين جامعةنهلةالغاوياديب محمدسوزان1705425

75.876دمشق جامعةانعامالحمداناحمدمحمدعمران1702576

75.866البعث جامعةيسرىالعسساسبرأالء1704042

75.866دمشق جامعةمريمحبقهزيادشذا1701536

75.86دمشق جامعةمديحةالمدنيفيصلرؤى1700948

75.853حماة جامعةفاطمةعكرةصبحيحمزة1706040

75.85دمشق جامعةهالهقويدراحمدشاديه1701526
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75.85البعث جامعةهندالعبيدالعزيز عبدرزان1704288

75.843دمشق جامعةبعثيهغانماحمدسالفة1701463

75.84دمشق جامعةسوسنالشماليامينآوس1700112

75.84دمشق جامعةوهبيهاحمدعبدالحكيممحمد1707598

75.836تشرين جامعةرجاءيونسمحمدزهراء1705339

75.83طرطوس جامعةازدهارعثمانفائززين1706716

75.823دمشق جامعةغادةخضيرعباسقاسم168936

75.823تشرين جامعةهندنصورغياثلين1708628

75.82تشرين جامعةحنانغاليهمحمديونس1707897

75.82دمشق جامعةسعدهابراهيماكرمعصماء1701735

75.816دمشق جامعةهناديالعبودعصامعمار1701822

75.813طرطوس جامعةفاطمهحسينعليحسين1706552

75.81تشرين جامعةفاتنالتناريحامدبدور1705078

75.81دمشق جامعةبديعهبديويسامركارين1702046

75.803تشرين جامعةميساءشعبانيهاشمرهف1705308

75.8تشرين جامعةروعهفهدزيادوجد1705911

75.8تشرين جامعةسمرهللا عبدمنيفحنين1705198

75.796دمشق جامعةمنىالشريفمروانايمان1707382

75.796البعث جامعةفلايرسليمانمحمودلؤي1708082

75.793دمشق جامعةليناكيواننعيمغنوة1701911

75.786تشرين جامعةفاتنكحيلةالحليم عبدنوال1705826

75.786حلب جامعةليندابورقاسماعيلنانسي1703962

75.783البعث جامعةسوسنضاهرعليألمى1704049

75.78دمشق جامعةحنانموسىفارسمحمد1702474

75.776البعث جامعةايمانالدروبينوافعامر محمد1704692

75.77دمشق جامعةباسمهنصارالدين عالءهبه1702965

75.77تشرين جامعةخمههاميكالبيرماري1705656

75.77تشرين جامعةبثينةسلمانسليمانكميت1705607

75.766طرطوس جامعةفداءسالمهمحمدعلي1706887

75.766البعث جامعةآمالسليمإيادحال1704204

75.763حلب جامعةنادينجبارهساميمجد1703782

75.76دمشق جامعةفاطمةدبسحسينمحمدهادي168970

75.76تشرين جامعةصفيهاحمدمحمدمعين1705772

75.76دمشق جامعةروالبشرعب الشهير حسن عليعصامليان1702168

75.756دمشق جامعةخولهعليحسنغدير1701883

75.753حماة جامعةهاللالسباعي اتمازموفقشهد1706134

75.753دمشق جامعةمنصورةعرابيايمنمحمود1702589

75.753دمشق جامعةرباحالحايكاحمدشهد1701548

75.746البعث جامعةزكاءاسعداسعدكليمانص1704578

75.736تشرين جامعةكفاحاحمدمجدمحمد1705723

75.736دمشق جامعةفراتالبربنديعبدهللامحمد1707600

75.736دمشق جامعةايماالبرازيعامربريشان1700522

75.733دمشق جامعةهيامجربوعحمودكريم1702060

75.73تشرين جامعةدالينالعروس ابوهللا عبدوالء1705917

75.726دمشق جامعةامينهسلعساحمدمحمود1702587

75.726دمشق جامعةخنساءيونسباسم محمدداني1700878

75.726تشرين جامعةسوسنعثمانياسرمريم1707116

75.72دمشق جامعةمنىديبمحمدبشرى1700545

75.716البعث جامعةبدريهالعمريونسمايا1704654

75.713تشرين جامعةنعمهعليمحمدريما1705336
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75.71طرطوس جامعةرلىبرهومبساممي1707141

75.71دمشق جامعةليناالضلليالدين كمالعائشه1707508

75.706تشرين جامعةندىعليعليابي1704984

75.703دمشق جامعةسوزانالسالخ احمدياسرساريه1701418

75.7تشرين جامعةمهاسعدابراهيمسنا1708517

75.7دمشق جامعةدانيهالدهني الصباغعيسىشام1708561

75.696حلب جامعةهياممصطفىمحمدروال1703492

75.693دمشق جامعةحمدهعيداحمدصبا1701568

75.686دمشق جامعةفريدهقنبرمحمودرفاه1701115

75.686البعث جامعةفطومالديريسعيد محمداماني1704111

75.683تشرين جامعةمنىمحمدنصرسالف1706756

75.68تشرين جامعةعبيردقاقعماربشار1708275

75.68تشرين جامعةلميسعليقصيهللا هبه1705870

75.67البعث جامعةسهامالمحمدغازيايوب1704130

75.666دمشق جامعةسناءحافظبرهان محمدأويس محمد1702313

75.666البعث جامعةربىيوسفأيمنلين1704613

75.666حلب جامعةمهاالمفضيعبدالرحمناحمد1703252

75.663دمشق جامعةفلايرعامرحسنقمر1702017

75.663دمشق جامعةاسيمهالحرشفايزروان1701226

75.646دمشق جامعةلينامسلمانيخالدمجد1702288

75.643تشرين جامعةالخنساءكيالمحمدراما1705261

75.643تشرين جامعةهالهصهيونيطاللهللا نور1705829

75.64تشرين جامعةأمالعبودغضبانحكيم1706037

75.636دمشق جامعةسمرمرتاجرجسالياس1700342

75.633طرطوس جامعةغادهعليياسرآية1706371

75.633طرطوس جامعةسلمىيوسفاحمدبتول1706454

75.63البعث جامعةريمابراهيمنضالجويل1704189

75.626دمشق جامعةفاتنعدسنوارآية1700127

75.62البعث جامعةفيينافرحطلعتاينغريد ماريا1704631

75.62دمشق جامعةخديجهالصلفيجاحمدمريم1707618

75.613دمشق جامعةزاهرهنصرجمالغدي1701879

75.61حماة جامعةاملالخضرخضرريم1706088

75.61البعث جامعةجولياناعباسمسلمامثل1704112

75.6دمشق جامعةفاطمهالزعبيعبدالعزيزامان1708591

75.59البعث جامعةماريالخوريمروانرواد1707821

75.59طرطوس جامعةسوالنجعليمحمدندى1707167

75.586دمشق جامعةمنىغنيممزيدايمان1700434

75.58تشرين جامعةداللحسونطاهركرم1705603

75.58تشرين جامعةميادهعلي سيدخالدزينه1705377

75.58تشرين جامعةهدىاحمدمحمدحسن1705163

75.566طرطوس جامعةكفاحعمرانحيدرلمى1706992

75.566تشرين جامعةروزدوايجبرحنين1705193

75.566البعث جامعةمريمطعمهغسانفادي1704549

75.563دمشق جامعةثورهاللطيفعامرأريج1700034

75.553دمشق جامعةيليناعبيدمنصورالينا1707797

75.543حلب جامعةنهلةتبانياسرسلمى1703536

75.536دمشق جامعةعائشهجزارموفقحسناء1700769

75.536البعث جامعةحوريةالحسينيونسالدين عالء1704484

75.533دمشق جامعةعنودالعيسىعمارمنيفه1707634

75.533حماة جامعةآمالنجارفايزفاديه1706195
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75.523دمشق جامعةامالالرحيم عبدممدوح محمدجيهان1700740

75.52حلب جامعةناهددباسعبدالعزيزعمر1703670

75.52حماة جامعةليناربيعايمن محمدنادر1706290

75.52البعث جامعةروعهاالبرشالكريم عبدكنانة1704581

75.52تشرين جامعةردينهكرازجورججيسي1708046

75.506دمشق جامعةاليسسفراالحد عبدتقال1700625

75.5تشرين جامعةافتخارعصفورهنبيلحال1705183

75.5دمشق جامعةسلوىاسماعيلسندمحمد1708465

75.496دمشق جامعةمنىملصغياثزين1701338

75.49دمشق جامعةمنالحسنحسينمحمد1702372

75.49دمشق جامعةسهيلةقرنفلهيثم محمدمحمد1702518

75.476حلب جامعةالزهراء فاطمهزكورمحمدعليمحمدأمين1703895

75.476تشرين جامعةاملعجميهتمامجوليا1705141

75.473دمشق جامعةرانيهريحانوائلعمرو1701865

75.47حلب جامعةصبيحةالنصرالدين عمادسعاد1708613

75.466طرطوس جامعةعبيرهمحمدايمنغاده1706920

75.466البعث جامعةهدىصبوحابراهيملمى1704596

75.466دمشق جامعةفاطمهالخطيببسامقمر1708183

75.463تشرين جامعةنجاحالمنصورعليمروه1706276

75.46البعث جامعةمنىحميدمحمدصالحعلي168979

75.46طرطوس جامعةربابسليمانرفعاتمها1707134

75.456البعث جامعةرائدهاالبراهيمفداءحال1704209

75.456دمشق جامعةملكهعويدفوازياسمين1707687

75.453دمشق جامعةمنافهالحميديخالدروان1701218

75.446دمشق جامعةجميلهحسينراشد محمدروشن1701243

75.446دمشق جامعةسهيرالصوفيمازنملدا1702695

75.446تشرين جامعةسهيرابراهيممصطفىحمزه1707892

75.443تشرين جامعةسولهالجنديسليمانطه1705461

75.44تشرين جامعةسماحجمعهنعمانريم1706696

75.44دمشق جامعةروضهالشيخهمحمدمنى1702723

75.426دمشق جامعةرغدهالحورانيحسانماريا1702242

75.416دمشق جامعةليالرعدالمجيد عبدعال1701753

75.413دمشق جامعةريماشكرومروانرنيو1707454

75.41دمشق جامعةمنالالحمودجهادهللا عبد1701686

75.41دمشق جامعةناديامحمداحمدانغام1700399

75.41دمشق جامعةنافلهوسوفمحمدالوفاء1700341

75.41حلب جامعةأملريحاويطاهرنور1703979

75.403البعث جامعةوردهالسالمهفاروقزينه1704369

75.4دمشق جامعةمنىالحورانيرائدإيفانا1708029

75.4دمشق جامعةحميدهالخلفالقادر عبدبيان1708420

75.4دمشق جامعةمهااهديرسفوازامير1700378

75.4دمشق جامعةريمالمخلالتيزياد محمدعصماء1701736

75.396دمشق جامعةداللالغراويابراهيمفهد1702003

75.396دمشق جامعةندوىعليرسالندانيال1700879

75.393تشرين جامعةنزيهةشريفةنزارغيث1708291

75.383طرطوس جامعةسعادالخميرنصرهيا1707265

75.38حلب جامعةلميسشريموياسرالقادر عبد1703621

75.376دمشق جامعةريماالزعبيحكم محمدالبتول1700331

75.376دمشق جامعةربيعهالدين غرزلورنسصبا1701572

75.373دمشق جامعةسحرالرحمن عبداحمدتيماء1700649
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75.373دمشق جامعةخالديهالمفعالنيعبداللطيفصفا1701581

75.373دمشق جامعةحناننصريالفتحجمان1700678

75.37البعث جامعةايمانالحجيفرحان محمدالرحمن عبد1704460

75.363دمشق جامعةنسرينالشاهرحسينعال1701745

75.36البعث جامعةسمرمقصودسعيدماريا1704633

75.356البعث جامعةنجوىالحلوانيالمالك عبددعاء1704254

75.356دمشق جامعةرابعهالغني عبدمحمدغيثاء1701931

75.353دمشق جامعةسناءمسعودخالدإناس1700103

75.353دمشق جامعةعالعبيدأحمدليلوفا1702178

75.35دمشق جامعةمنالالخطيباسامهندوى1702807

75.343البعث جامعةغادهالكرديأيمنعلي1704487

75.343دمشق جامعةهالهالزايدنبيلروال1701250

75.336البعث جامعةتماضرملوكعمار محمدرفيف1704308

75.336تشرين جامعةطفاوهشاويشمحمدفؤاد محمد1705722

75.333البعث جامعةرنداالحورانيوجيهديانا1704261

75.326دمشق جامعةسميهبركاتفراسحسن1700758

75.326دمشق جامعةامالادهمياسر محمدمزنه1702674

75.326حلب جامعةعائدةدامرجيعصامصباح1708616

75.32حلب جامعةريمالعوده الشحاذهماهرهللا عبد1703624

75.32دمشق جامعةسميرهعزالرجالأحمدبسمه1700525

75.32تشرين جامعةبثينهعليعزيزهبه1705872

75.31دمشق جامعةايريناالمقدادبشاراليمامه1700352

75.303تشرين جامعةودادأمينزاكينور168877

75.3دمشق جامعةامينهحيربفارسعبير1701715

75.3تشرين جامعةسالمي رحابالكريم عبداحمدالكسندر محمد1708350

75.296البعث جامعةمنالطلبنزيهجلنار1704179

75.296تشرين جامعةهدىحبيبحسينخزامى1705214

75.29حلب جامعةنجاحالعبودمحمدعبدهللا1703640

75.286حلب جامعةجمانهالحمود فائقجمالمحمد1707593

75.283البعث جامعةفاطمهحسينالحفيظ عبددينا1704266

75.28دمشق جامعةردينهالعشعوشنضالنور1702915

75.28دمشق جامعةفاديهمعلولهرولونسعده1701453

75.266حلب جامعةيسرىالمحمدعليخالدرنيم1703476

75.263طرطوس جامعةفاطمهحمدعبدالرحمنريم1706686

75.25دمشق جامعةنسرينوروراسامهكرم1702050

75.243دمشق جامعةعبيرقاسماحمدماريه1702249

75.243طرطوس جامعةرائدهحسينالفتاح عبدهديل1707233

75.243دمشق جامعةمنىابوحمرهبشارعفراء1708161

75.24طرطوس جامعةعبيرغانمجهادجعفر1706489

75.226دمشق جامعةميسوناألطرشثائركريم1702059

75.226دمشق جامعةرنابلليشاحمدمحمد1702322

75.22البعث جامعةسفيتالناباللانيسبشار1707828

75.22حماة جامعةغادةالنجممأمونآالء1705957

75.213دمشق جامعةهناديشمسمحمدعمادمحمدياسين1702583

75.21دمشق جامعةسماحعكاشمحمدلين1702205

75.2البعث جامعةساميهجرجسنبيهجيسيكا1708551

75.2دمشق جامعةخلودالراغبأيمنآالء1707329

75.2البعث جامعةهالاالحمدزاهرزينب1704364

75.19دمشق جامعةبهيهتترالدين فخرهلز1707671

75.183تشرين جامعةرقيهكرديقاسمعبدهللا168863
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75.176دمشق جامعةآنسهسلطانعبدالوهابمحمد1707601

75.17دمشق جامعةصبحيهخلوصيحيدرهيا1703033

75.17طرطوس جامعةسميرهالشقيفمحمدساره1706743

75.17حلب جامعةفطومهالنويحيجمعهميساء1703953

75.163تشرين جامعةحميدهغانمصالحعال1705505

75.163طرطوس جامعةرشااسماعيلاسماعيلساره1706739

75.16طرطوس جامعةصفاءمرهجحسنسهيل1706769

75.156دمشق جامعةحمامهحمده أبوقاسمأحمد1700019

75.143دمشق جامعةسهيرالغزالياحمدساره1701370

75.14تشرين جامعةجهانشخيصمحمدرهف1705306

75.13تشرين جامعةيسرىسليمانعبداللطيفعبدالرحمن1707513

75.126دمشق جامعةسناءبرهوممحمدعلي1701795

75.116دمشق جامعةهدىالقداحوديعروان1701234

75.113دمشق جامعةعائدهسليمانناصرهبه1702977

75.113البعث جامعةوفاءفياضزهيرمالذ1704760

75.103البعث جامعةحنانجحاابراهيممحمد1704664

75.1دمشق جامعةصافيهالرفاعيخالدمجد1702287

75.1تشرين جامعةليناداالتيعارفغسان1708423

75.1دمشق جامعةهناديحمدانابراهيمرنيم1701139

75.1تشرين جامعةالمصري مهاوردهعامر محمدهاجر1708389

75.096دمشق جامعةفايزهالزعيمثائر محمدوعد1703081

75.09تشرين جامعةاسمهانغانمفؤادفاطمه1705592

75.083دمشق جامعةسوزانقاسمعلياليسار1708060

75.08دمشق جامعةوفاءابراهيماحمدلمى1702135

75.073طرطوس جامعةأملجمولنصريزن1707304

75.07طرطوس جامعةماريهديبوالدين نورروجين1706675

75.07دمشق جامعةقمرالحالقرضوان محمدآية1700124

75.07طرطوس جامعةعفافداودغياثعلي1706878

75.066دمشق جامعةزينبالغنمنذيرياسمين1703134

75.063دمشق جامعةسارهالخوريانطونكارمن1702036

75.063حماة جامعةجنيتغانممحمدزينب1706097

75.063طرطوس جامعةوسامالجنديوائلنتالي1707161

75.06حلب جامعةعاليةباشا ابراهيمانمارعماد1703660

75.056دمشق جامعةماريحدادميشيلنغم1702835

75.053حلب جامعةلميساالسعدخالدميس1703952

75.05دمشق جامعةوفيقهعيونسليموفاء1703084

75.046البعث جامعةوفاءالقاسمالغفار عبدنور1704821

75.04طرطوس جامعةرماحالخطيبعليرؤى1706610

75.04تشرين جامعةسماهر حبيبوضاح علي1705511

75.04البعث جامعةزهرهالحنشاحمدكاسر1704573

75.036طرطوس جامعةرجاءالشماليعليضحى1706806

75.036حماة جامعةمهاضواسعيدآيه1705975

75.03تشرين جامعةمرامحيدرفايزاحمد1704994

75.026دمشق جامعةفاطمةعباسمنذررند1701135

75.026دمشق جامعةاعتدالهزاعناصريوسف1703186

75.023حماة جامعةثناءالحمويالمحسن عبدميرنا1706284

75.023دمشق جامعةمهاالمصريحسامبتول1700473

75.023دمشق جامعةزينبالدرويشعبدالفتاحتقى1700627

75.02تشرين جامعةهنابدورحافظهبه1707222

75.02البعث جامعةنبالفانوسفوزيعلي1704504
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75.016دمشق جامعةرجاءحمايلجاللسوزان1701515

75.01دمشق جامعةأفراحموسى الشيخعمادمحمود1707613

75.003تشرين جامعةروجيناعليفايزمايا1705668

75.003البعث جامعةمنالالسليمانعيسىآيه1704072

75.003دمشق جامعةنهامنذرنايفرهام1701185

75تشرين جامعةعلوظي اديبهعدلرائد محمدخالد1708373

74.996حلب جامعةميساءجسريمحمدقمر1703731

74.983البعث جامعةسناءمحفوضوليدنورما1704839

74.983البعث جامعةمنالالبيطارحبيبمجد1704658

74.983طرطوس جامعةمايارسوقرفيقرنيم1706081

74.98دمشق جامعةخولهصباغعصامبشر1700535

74.973دمشق جامعةانعامحجازيمحمدهدى1702984

74.97حلب جامعةفادياحسينيالدين عالءغرام1707968

74.963دمشق جامعةنوفهاألحمدأحمدأمينة1707337

74.963حلب جامعةهناءكرمانبسامأيمن1703233

74.96دمشق جامعةغصوندهانالدين صالحعمار1701819

74.956دمشق جامعةنهلىالشاهينمحمودمحمد1702522

74.953البعث جامعةمنىزعرورعليعال1704480

74.95تشرين جامعةهالدعبلايمنلين1705645

74.94حلب جامعةعوشاألحمدعبدالجبارآية1703228

74.936حلب جامعةسوزانحامديهيثممحمد1703889

74.936تشرين جامعةنسرينابراهيمعدنانلين1707002

74.933طرطوس جامعةريمامعنابسامهيلدا1707268

74.926دمشق جامعةصفاءاللحام السيدبديعاحمد1707792

74.92دمشق جامعةفاطمهالسبيناتيمحمدبشرى1700543

74.92البعث جامعةانعامعباسغساندانيال1704249

74.916دمشق جامعةعطيهحسينطاللرامان1707439

74.913تشرين جامعةأحالمخليلوخالددينا1705241

74.91تشرين جامعةسوسنبك خيربشاربشار جاد1705105

74.9دمشق جامعةغاليهالنجارأيمنهدى1708511

74.9البعث جامعةرهفنقشوسامراكرم محمد1704669

74.9دمشق جامعةمريمعيسى محمدابراهيم محمدرضا محمد1708017

74.9دمشق جامعةسحرالمسالمهغسانعال1708564

74.893البعث جامعةايفونسطاحجورجفؤاد1704542

74.893البعث جامعةسهيلةعبودنادرسينتا1704418

74.89تشرين جامعةابتسامناصروهيبدعاء1705231

74.89تشرين جامعةابتسامابراهيمبسيممحمد1707046

74.873دمشق جامعةصالحهكنشمعتزرجا1701035

74.87دمشق جامعةايمانالنابلسيعيسىمروه1702644

74.87حلب جامعةرغدهحجاتحبيبنايا1703963

74.866طرطوس جامعةرندابشورسميرنانسي1707157

74.863دمشق جامعةسميرهعزام النجمايادرايه1701017

74.856حلب جامعةآمالدقاقمحمدزينه1708007

74.846طرطوس جامعةحنانالرحمن عبدعليحسن1706539

74.846البعث جامعةلوريسصالحصالححسن1704198

74.843دمشق جامعةميادةالحمويصفوانرواد1701210

74.83حماة جامعةوعدديوبزيادلجين1706218

74.826طرطوس جامعةجوهيناديبمعنحسين1706555

74.823دمشق جامعةروزحاتمالكميتميس1702758

74.823تشرين جامعةمادلينعسافماركسراما1705259
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74.82دمشق جامعةرائدهالموسىحسنهمام محمد1702553

74.82حلب جامعةميساءعبدهللاخالدآالء1703213

74.82تشرين جامعةابتهاجباللفؤاداسماعيل1706421

74.82البعث جامعةشيرازالديريطارقبراءه1704145

74.816دمشق جامعةكفاحالخطيبعدنان محمدابراهيم1700198

74.816دمشق جامعةزهورخيتأحمدالنا1702099

74.816تشرين جامعةسميرهرياعبدوزين1706714

74.816تشرين جامعةمنالبيطاربرهاننور1705834

74.81تشرين جامعةسناءعيسىعليرهف1705304

74.803تشرين جامعةمهاحيدرعليهبه1705873

74.8حلب جامعةنهلهعقيلسعدهللاعبدالملك1703643

74.8تشرين جامعةسلمىبيضونشفيقعلي1706860

74.8طرطوس جامعةغزوىالمرتينيمحمدعبير1706822

74.8دمشق جامعةصفاءالدومانياحمدمرح1702622

74.79دمشق جامعةرويدهالجاسمنورالدينمحمد1702550

74.79دمشق جامعةآمنهتقيمحروسوالء1703094

74.786البعث جامعةعبيرمصطفىغسانبتول1704138

74.783دمشق جامعةهندأبوحوشعليريم1701298

74.783حلب جامعةأملشماسبشاركاترين1703733

74.783دمشق جامعةفاطمهالعيسىمحمودرقية1707451

74.776حماة جامعةايمانالمحمودهيثموجد1706328

74.766دمشق جامعةانعاماللوجيلطفي محمدبيان1700582

74.763حماة جامعةرفيدةسالمةأسامةرويدة1706084

74.756حماة جامعةعرفهحنيظلمصعبزينب1706099

74.746دمشق جامعةآمنةضامناكرماكرام1700318

74.743تشرين جامعةفداءعليانسيفعبير1705488

74.74حلب جامعةفاطمهحالقمحمدمرام1703923

74.733دمشق جامعةغادهالدين عالءعليموده1702735

74.73دمشق جامعةباسمهحسنحمزهاحمد1707695

74.726البعث جامعةحنانجبريلعلينغم1704807

74.723طرطوس جامعةيسرمحمدعمادالدينعبدالغفار1706818

74.723البعث جامعةنبيالالسليمبسامأمل1704056

74.72دمشق جامعةنهلهالحسينمحمدليلى1707804

74.713تشرين جامعةبدريهسمرهمحمدملهم1705775

74.706تشرين جامعةعهدهيوسفيوسففرح1705596

74.703دمشق جامعةزبيدهالجنديخالدالدين عالء1701759

74.703دمشق جامعةهالهللا خيرهيثماسامة1700266

74.7تشرين جامعةخديجهجعيعابراهيمليان1708412

74.7حلب جامعةسهامالمجيداحمدجولي1707939

74.7دمشق جامعةريمهحامدغسانسوار1708540

74.693دمشق جامعةعائشهخليفههللا عبدالهدى نور1702862

74.69تشرين جامعةخديجهالرحيهمالكمايا1707865

74.69دمشق جامعةفراتالنويالتيرغديامن1703137

74.676دمشق جامعةهالهايوبيمصطفىأالء1700071

74.673طرطوس جامعةنجوىسليمانسليمانرنا1706641

74.666حلب جامعةعدلهالحمدانمحمدغسان1703684

74.663حماة جامعةثناءالحمويالمحسن عبدمها1706283

74.66تشرين جامعةسمرجديدعليحسن1706536

74.656البعث جامعةمارياناوهبيلبيبسالفه1704398

74.653طرطوس جامعةمريمصالحاحمدرباب1708248
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74.65دمشق جامعةهوالالنبي عبدبديعأحمد1700008

74.65تشرين جامعةثناءالدين نوراحمدشام1705433

74.65دمشق جامعةايمانالباباسميرسراب1701447

74.643دمشق جامعةمارينخلهابراهيمشاكر1701527

74.643دمشق جامعةميساءيونسحسينحيدر1700827

74.626تشرين جامعةمجدوحودالواحد عبدميس1707149

74.626حلب جامعةاسماءبكريبكريديب محمد1703820

74.623طرطوس جامعةعهدصارمآصفشغف1706786

74.62دمشق جامعةرجاءلحلحخير محمدحنين1700816

74.62تشرين جامعةنعيمهعزيزهحساميارا1705920

74.616حلب جامعةصفاءقصاصمحمدالنور فاطمة1703702

74.613طرطوس جامعةانغامالخليل اسماعيلطاهرهبه1707224

74.606دمشق جامعةابتسامسالموجيهراما1700995

74.606دمشق جامعةشيخهبركاتابراهيممحمد1707589

74.596دمشق جامعةليناالمنجدزهير محمدحسين1700775

74.596حلب جامعةفلكالعثمانجمال محمدراما1703443

74.596حلب جامعةرفاهقاطرجيهللا عبدمحمد1703850

74.593البعث جامعةوفاءالحسينمحمدرغد1704306

74.593دمشق جامعةنورهجوهرالمحمدصالحعبدالمنعم1701708

74.59تشرين جامعةسمرنادرزهيرحنين1705194

74.576البعث جامعةسالمسبلهعيسىهبه1704852

74.573حلب جامعةمنىعلبيرضا احمدإبراهيم1703189

74.563تشرين جامعةرجاءهرمزعدنانزينب1706724

74.556تشرين جامعةاديبهصبحايمنمضر1705767

74.553طرطوس جامعةفادياابراهيمبسامزينة1706728

74.55دمشق جامعةمنىحمادايهابانيس1706440

74.55طرطوس جامعةجوهيناديبمعنحسن1706548

74.55دمشق جامعةمريمالسعيدمطلقسرور1707477

74.546دمشق جامعةسمرحيدراحمدمحمد1702323

74.54دمشق جامعةجينامريكيمكرمالفينيا1707564

74.536تشرين جامعةرغداءدباليزعمارهللا هبه1707903

74.533طرطوس جامعةأميرهبدرانسعدعبير1706821

74.53البعث جامعةايمانالعبودصالحمضر1704753

74.53حلب جامعةهدىبكرجورج هللا عبدميريال1703951

74.526دمشق جامعةنجلهالجاعونيمصعبآيه1700176

74.523البعث جامعةسحرالحسيناحمدنصر1704803

74.52دمشق جامعةسوارخطيبماهرعمار1701824

74.516دمشق جامعةفلايركلشسعيدآراس1707324

74.51البعث جامعةماريمخلوفغسانهبه1704853

74.506تشرين جامعةروالديبعماريعقوب1708043

74.506حلب جامعةخلودشماعمحمدالدين محي1703919

74.503دمشق جامعةسهيلهالزاقوتكمالكمي1702069

74.5البعث جامعةتغريدسويدانجهاد محمديسرى1704897

74.5تشرين جامعةابتسامهرمزعدنانمجد1705678

74.496حلب جامعةمنارالحسنمروان محمدصالح محمد1703837

74.483دمشق جامعةنزههحميخالدهبه1707663

74.483تشرين جامعةيسرىاحمداحمدميار1705787

74.473حلب جامعةجنانحميدوحسنمحمدملهم1703903

74.466دمشق جامعةغادهجزايرلينوارغنى1701920

74.466حلب جامعةاديبهمصطفىعصمتالوند1703748
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74.463دمشق جامعةرجاءالمسالمهباسلروان1701215

74.46دمشق جامعةسائرهابونجمرفيقمرام1702615

74.46طرطوس جامعةديماالجنديزيادطارق1706809

74.456تشرين جامعةصباسليماناسامةرهف1705295

74.453تشرين جامعةلنىالجنديمحمدربا1705265

74.436طرطوس جامعةايمانعباسعلينور1707196

74.433تشرين جامعةميساءسعيدحسنمحمد1705696

74.426حلب جامعةبيانبربورماهر محمدسماح1703540

74.426البعث جامعةثمرسلمانعليقيس1704564

74.413حلب جامعةمهافتوحعمارمديحه1703920

74.41دمشق جامعةنجودالحلبيباسللين1702193

74.396دمشق جامعةعفتشقيرصالحريان1707802

74.393حماة جامعةخانموردهعيسىنعيم1706297

74.39دمشق جامعةليلىسيديعمريارا1707779

74.39دمشق جامعةسمرالهرباوياحسانحنان1700802

74.383دمشق جامعةريفاحجهميشالريمون1701319

74.376دمشق جامعةميساءالسعيدنضالمجد محمد1702511

74.36البعث جامعةسعادوسوفنزارهيا1704871

74.36دمشق جامعةغاليةمرادماهررؤى1700949

74.353البعث جامعةازدهارالسليمانفهداحمد1704085

74.353طرطوس جامعةعفراءموسىحسنمحمد1707049

74.343دمشق جامعةفاديهشاملبيبرسنارينا1702783

74.333دمشق جامعةميسونالنحالويهيثم محمدهللا عبد1701696

74.326دمشق جامعةفطمالخطيبجميلرنيم1701146

74.316تشرين جامعةسميرهسلوماحمدجلنار1705121

74.313تشرين جامعةريماابراهيمسميرسومر1705428

74.31دمشق جامعةفاطمهابراهيمكاملمحمد1707606

74.306تشرين جامعةفائزهمحرزمعنزينب1705372

74.306دمشق جامعةنورهانشحادهخالدانتظار1700386

74.3دمشق جامعةحوريهخليفهخالدراما1700965

74.3حلب جامعةهزارمشهديزكريا محمدهيا1708520

74.3طرطوس جامعةرائدهسلومحافظعيسى1706916

74.3حلب جامعةفريدةعجمينجيبنوره169000

74.3البعث جامعةسعادزغبيالحليم عبداشرف1704096

74.296تشرين جامعةسميرهناصرراتبغنى1705578

74.293تشرين جامعةليلىشكوحيهانيهيلين1705910

74.29تشرين جامعةامتثالعليرياضالهدى نور1705830

74.283دمشق جامعةسلوىنجيبهدرويشامنه1700372

74.276تشرين جامعةسالفسلومنهادميار1705788

74.276دمشق جامعةندىالرمحينفرنسواكريم1702063

74.276البعث جامعةنوالحسنعيسىحسين1704203

74.276حلب جامعةنائلهااليوبمحمدياره1707684

74.273دمشق جامعةامالالنقريعليالرباب1700333

74.27البعث جامعةسهامالعليابراهيمنور1704815

74.27حماة جامعةنسرينعزووائلمجد1706242

74.26البعث جامعةرموزالخطيبمصطفىهيا1704869

74.256دمشق جامعةسميهالزنيقهمنهلايهم1700458

74.256دمشق جامعةمنالسحلولياسين محمدسالم محمد1702403

74.253تشرين جامعةداللالعليمنجدليلى1705644

74.25حلب جامعةشمسهالمهاوشحسنمحمدمزن1703902
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74.246دمشق جامعةنجمهالعبودابراهيمخضر1707421

74.246دمشق جامعةريمالحوريبشارحسان محمد1702366

74.24البعث جامعةعهدالخرازراجحرمضان1704310

74.24حماة جامعةبسيماعباسمنيرمحمد1706261

74.236تشرين جامعةنجوىزنتوتاحمدريم1705320

74.236طرطوس جامعةيسرىعاقلعدناننايا1707158

74.23دمشق جامعةسلوىالمصطفىموفق محمدالنا1702109

74.22دمشق جامعةابتسامالشحاداتزكرياحيان1700823

74.216البعث جامعةاسعافخليلعزيزآيه1704071

74.213طرطوس جامعةمنالصالحوائلعلي1706902

74.21دمشق جامعةشهيرهالمصرياحمدآمنه1707717

74.203تشرين جامعةباسمهديبكريمتيا1705099

74.2حلب جامعةزينبقادرمحمدشيرين1703590

74.2حلب جامعةنهيدةسيرجيه موصلليسعيدجود1708535

74.2طرطوس جامعةميالرحمن عبدحسنأسامه1706350

74.193دمشق جامعةزبيدهالحريريزكرياغيداء1701936

74.19دمشق جامعةامنهالعمارفؤاد محمدأسماء1700044

74.186طرطوس جامعةهبهعباسمحمدهادي1707215

74.176دمشق جامعةليناجدوعمصطفىبتول1700497

74.173تشرين جامعةعواطفشهالاسامهمحمد1705691

74.173البعث جامعةنارمينكسيبيايمنعمرو1707837

74.17دمشق جامعةهيامجريشأيمنمحمد1702316

74.17حلب جامعةعبيرفنوش محمدشفيقفاتحسيف محمد1708611

74.166البعث جامعةهدىباليعصاممصعب1704751

74.163حماة جامعةمهاالشالشمحمدطارق1707856

74.163دمشق جامعةانعامقبالنعادلريمون1701318

74.163حلب جامعةمنىكحالةالياسانتونيت1703278

74.16طرطوس جامعةسناءهوالمنذرعبير1706823

74.15تشرين جامعةفاطمهدرويشنوارمرح1705750

74.146تشرين جامعةانتصارعثمانجهادحسن1705155

74.136دمشق جامعةهيفاءالعليعقابمحمد1702445

74.12تشرين جامعةثاميالسليمانيوسفاحمد1705003

74.1تشرين جامعةثروهجونيرمضانرنا1705283

74.1تشرين جامعةجهينافاضلعليهديل1705887

74.093البعث جامعةعائشهالصوفيابراهيممجد محمد1704706

74.09حلب جامعةصفاءالحسينيعمرمحمد1703859

74.08دمشق جامعةمنىعباسنزار محمدبشرى1700547

74.076البعث جامعةأمنهالمصريعيسىراما1704280

74.076دمشق جامعةرندهالشعرانياياددانا1707775

74.073طرطوس جامعةأحالمغنامعليريم1706688

74.073تشرين جامعةودادخالديخالدآسيك1707327

74.073دمشق جامعةعائدهخلوفجهادحمزه1700792

74.07دمشق جامعةجانيتانطكليموسىهبه1702976

74.063دمشق جامعةعموشهبازوعبدهللاعلي1707530

74.063تشرين جامعةمنىالمغير الحمودحسانأحمد1704910

74.06دمشق جامعةسمرالبيطاراحمدكوثر1702082

74.053دمشق جامعةسوزانالحموينضالريتا1701274

74.036البعث جامعةوفاءمقصودفياضلجين1704592

74.033البعث جامعةأسمهانالكرديمنجدلين1704619

74.03دمشق جامعةليناالبادياحمدروان1701212
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74.023دمشق جامعةابتسامعويضحسنمحمد1702370

74.013البعث جامعةمنالالعليعبدالكريممحمد1704695

74.003طرطوس جامعةريمامحمدرمضانرنيم1706653

74حلب جامعةليليانخوكازجورجالميتا1705616

74تشرين جامعةربىالحايكعهدأليسار1704925

74دمشق جامعةهبةتركسميرآيه1708399

74دمشق جامعةسمركحتهسليماناسراء1708495

73.996تشرين جامعةغيثاءعجيحسينعفراء1705499

73.996دمشق جامعةمريمالقرطهحسينآمنه1700094

73.993دمشق جامعةكوثرفلوحصفوحدينا1700936

73.99حلب جامعةسهىططريماجد محمدكريم1703736

73.98تشرين جامعةوفاءسليمموريسرامي1706616

73.98حلب جامعةفاطمهالصواغسانبشرى1703314

73.98دمشق جامعةهناديصقورنبيلبديع1700509

73.976طرطوس جامعةسعادجنودخليلصبا1706795

73.973دمشق جامعةنادينالحدادجورجغزل1701892

73.973البعث جامعةسميرهالهادي عبدمرعيغنى1704536

73.963حلب جامعةشمسةصليخمحمدنور1708624

73.96دمشق جامعةليلىحسنشحادهنجوى1702802

73.956تشرين جامعةميادهزيدانخليلأنس1704935

73.956دمشق جامعةسعيدهالصالحاحمدفادي1707548

73.95تشرين جامعةعفافآتالهادي عبدادهم1708272

73.94البعث جامعةايمانمحرمحسانحنين1704219

73.936دمشق جامعةفاطمةالحسنيوسفدعاء1700906

73.936تشرين جامعةحياةحسنجانكيزرودي1705314

73.933دمشق جامعةبتولالسيدرمضاننبيلايمن1700442

73.93طرطوس جامعةنادياسليمانسليمانرجاء1706620

73.91تشرين جامعةنعمتنقارخالدآيه1704957

73.906حماة جامعةمائلهضاهرزهرالدينقمر1706210

73.893تشرين جامعةسوسنتركالحميد عبدالهدى نور1705831

73.886دمشق جامعةفاتنسعديوسف محمدراما1700989

73.88دمشق جامعةربىالبهنسيهيثم محمدتسنيم1700617

73.876تشرين جامعةكفازكرياعبدالكريمعال1705506

73.873دمشق جامعةمؤمنهالشيخنذيرضحا1701592

73.87تشرين جامعةاملبصيصياسرريما1705337

73.87دمشق جامعةنوالغصنحسنخالد1700836

73.87دمشق جامعةهناديسنبلياسينغيد1701933

73.87دمشق جامعةهندعباسصبحيمضر1702680

73.853تشرين جامعةمفيدهرجببساملبنى1706984

73.85تشرين جامعةامجاداشقررامزمرح1705744

73.85طرطوس جامعةختامملحمنذيرعبير1706824

73.846حماة جامعةسعدهدرويشسامرليندا1706226

73.84دمشق جامعةنهادريدانشوقيانس1700389

73.84دمشق جامعةرباعسافشحادهفايز1701976

73.833طرطوس جامعةندوىحيدرهيثمآيه1706388

73.833دمشق جامعةهيامالشرعحسامصالح1701591

73.83دمشق جامعةثريارسولابراهيممحمد1707590

73.82تشرين جامعةتيماءديوبعليحسن1705159

73.82تشرين جامعةليناعمريحيىجودي1705135

73.813دمشق جامعةمهاالملحم العوادمحمودمحمد1708205
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73.81دمشق جامعةريماهللا النصروليمتماره1700634

73.806دمشق جامعةفاطمهالكريم عبدابراهيمملهم1702696

73.803طرطوس جامعةمهامنصوروليداماني1706432

73.8طرطوس جامعةسميحهعباسعليمحمد1707062

73.8دمشق جامعةمرحزمريقسامر احمدطارق محمد1702417

73.8تشرين جامعةعبيرالطائيحميدهديل1708635

73.79حلب جامعةفاتنأسعدعبدالرزاقهبة1708612

73.79حلب جامعةرولىيازجيعدنانحال1703396

73.78دمشق جامعةشمسهدرويشعثمانكفاء1707556

73.78طرطوس جامعةأملاحمدسلمانعلي1706856

73.776دمشق جامعةمحاسنحجازموفقليال1702165

73.773حلب جامعةشذىرمضانغسانشهد1703576

73.763البعث جامعةميادههللا العبدصالحمايا1704646

73.763حماة جامعةعبادهالشوباصيمعدمحمد1706260

73.763دمشق جامعةسمرالبيطارفيليبعالء1701764

73.76تشرين جامعةسيرينالعبوداكرممحمد1707978

73.76تشرين جامعةفلايردليلةاسكندرمحمود1707083

73.756حلب جامعةرزانحمندوشعمرفادي1707973

73.756حماة جامعةكفاحالحمودالخدليمحمداسراء1707363

73.75دمشق جامعةمناراسماعيل ابوبيانآيه1700144

73.75دمشق جامعةميساءعمر ابوتيسيرفهد1702004

73.74البعث جامعةأملحبوبغانموالء1704876

73.74البعث جامعةرائدهقاروطالسالم عبدأنفال1704064

73.736طرطوس جامعةسميرهسليمسلمانهديل1707231

73.733دمشق جامعةسميرهالعاسميعدنانمحمد1702440

73.733دمشق جامعةرجاءحافظعمرنور محمد1702547

73.726طرطوس جامعةوفاءالشيخعليمرام1707097

73.72دمشق جامعةنبالالسبطرياضفادي1701942

73.71البعث جامعةهالالوعريبهنانرضا1704297

73.71حلب جامعةروالعاصيخالدجودي1703365

73.706البعث جامعةهويدههللا عبدعلييوسف1704904

73.703تشرين جامعةحليمهيوسفمحمودخزامى1706585

73.693تشرين جامعةسعداروميهزهيرعلي1706855

73.693تشرين جامعةبشرىجبوروجدبديع1705079

73.68البعث جامعةريانهالديبوحسينعمر1707535

73.673طرطوس جامعةفراتحسامومحمدمعتز1707121

73.673دمشق جامعةمنالالحنبرجيايمنمنى1702719

73.67البعث جامعةماجدهكاخياالهادي عبداياد1707836

73.653تشرين جامعةالهامعليهيثمهديل1705893

73.653تشرين جامعةاوميمهحسنآصفجعفر1705107

73.653حلب جامعةامتثالبيطارفارس محمدكمال احمد1703255

73.653طرطوس جامعةميساءخلوفرجبعبير1706820

73.65تشرين جامعةبديعهالخنساغسانعلي1705537

73.643البعث جامعةمريماليوسفنديمكاترين1702028

73.616دمشق جامعةحنانعليانخالدنوران1702923

73.61دمشق جامعةامنةخالدوليدمرح1702636

73.6حلب جامعةبثينهبليدعبدالكريمصالح1703593

73.6دمشق جامعةفلكعلي الشيخمحمدحاتم1708588

73.6دمشق جامعةعبيرداغستانيعمارعال1708478

73.596دمشق جامعةهناءالغوثانيايمنحنين1700809
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73.593دمشق جامعةسماحالنوريمحمدعيدراما1700990

73.586دمشق جامعةودادالكوربشيرأسيل1700046

73.583دمشق جامعةميادةزيتونهحمودنور1702875

73.573حلب جامعةداليداعنبرجيمصطفىمحمد1707966

73.563تشرين جامعةسميرهخليلثرواتيوسف1706339

73.56دمشق جامعةسلمىرسولكماليارا1707683

73.56حلب جامعةفضهالعبدهللا البطرانمحمدعماد1703661

73.556البعث جامعةايمانقمحيهالرحيم عبدرغد1704303

73.556البعث جامعةسناءالدين سعدفاديوحيد1704873

73.553دمشق جامعةفاتنيحيى حاجبساممحمد168909

73.55تشرين جامعةسعادعليمنذرفرح1708274

73.533تشرين جامعةيسريهرضوانزهيرشمس1705438

73.53تشرين جامعةلوسيامحفوضعيسىمضر1708294

73.523تشرين جامعةكندهآالشاهانميشيلجوسلين1705139

73.523دمشق جامعةديناالحجارمعينلميس1702152

73.516دمشق جامعةايمانالباللعفاتآيه1700156

73.516تشرين جامعةهيالنهاسماعيلنزارحال1705184

73.513البعث جامعةمناللكالحسيب عبدياسر محمد1704717

73.506دمشق جامعةسميحهالحالقصالحامين محمد1702336

73.506دمشق جامعةآمنةبشيرمنيرإيمان1700133

73.496طرطوس جامعةبشرىحمدانمعينفارس1706943

73.496تشرين جامعةسماهرعليحسانوديع1705913

73.48البعث جامعةسمررمضانأسدساندي1704392

73.476دمشق جامعةغادةالعوادزكرياملهم1707629

73.473دمشق جامعةميبركاتيحيىهال1703015

73.47حلب جامعةرهفقشقشالغني عبدناجي محمد1703880

73.46حماة جامعةرياقالخضرسلمانربى1708236

73.453دمشق جامعةفداءالحاجامينميرنا1707638

73.446طرطوس جامعةسالمسليمانمالكعلي1706886

73.446البعث جامعةثناءليوسبسامجورجينا1704188

73.443دمشق جامعةصفاءالصعيوحسنمرعي1707615

73.443حلب جامعةريمامحوكربيع احمدهللا عبد1703623

73.436حماة جامعةعائشهالنبهانعبدالرحمنريما1708633

73.436دمشق جامعةرغداءاالميرسامرعمر1701842

73.426تشرين جامعةرفيقهدويرعليهديل1705886

73.423طرطوس جامعةروجينااحمدحسينزين1706713

73.42دمشق جامعةخالتهالعبدهللامحمدشهناز1707496

73.413البعث جامعةشاديهالحسنحسنساره1704373

73.406طرطوس جامعةاعتدالزروفاسعدمحمود1708253

73.403دمشق جامعةلينانعيماكرمماسه1707783

73.396دمشق جامعةختامصالحهأيمنراما1700959

73.396تشرين جامعةسوسنحسنعارفالمقداد1705042

73.393حلب جامعةبسواسماعيلاحمدنالين1707639

73.386البعث جامعةمنالنادرنزارماكي1704642

73.383طرطوس جامعةعبيرمعروفعاصميوسف1707311

73.373البعث جامعةرابعهخرسانحسانخديجه1704237

73.373تشرين جامعةعبيرقصابحسنسليم1708051

73.373حلب جامعةنسيبهالسيرمانموسىماويه1703779

73.356دمشق جامعةاميهنوفلبسامزينه1701352

73.353تشرين جامعةامينهالعمرحسيناحمد1704985
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73.346تشرين جامعةانتصارديبمعنسالي1705402

73.343طرطوس جامعةفاتنعبودخليلحيدر1706575

73.34البعث جامعةسميرهدباسهللا رزقسهام1704411

73.34البعث جامعةتقالالوعريمحموداصاله1704097

73.34البعث جامعةشذىالسيدعزامرنيم1704316

73.336حلب جامعةآيهحامديالناصر عبدلين1703767

73.333طرطوس جامعةاميرهاحمدغازيجيهان1706522

73.333دمشق جامعةماريرحمهرفيقجورج1700713

73.333دمشق جامعةياسمينالطرشان العيسىحسنعلي1701781

73.33البعث جامعةدعدسالمهمنذرراما1704282

73.32دمشق جامعةملكهخوالنيمهديريم1701310

73.316دمشق جامعةنوالشاكرنضالآالء1707332

73.313طرطوس جامعةنزيههعيسىاميلكرستينا1706959

73.313حماة جامعةنزيههعشمهشحوددينا1706063

73.306تشرين جامعةفليزعيريقمحمدحسين1705170

73.296حلب جامعةهدىالشبليحسنمها1703942

73.293دمشق جامعةليناالخطيبنديمبراءه1700519

73.29دمشق جامعةهدىقبالنالهادي عبدبراءه1708188

73.286طرطوس جامعةسميرهحمودعليأالء1706357

73.283البعث جامعةنورهعبدهللافؤاددانه1704243

73.276تشرين جامعةنجاححسننبيلهديل1706319

73.276طرطوس جامعةجنانديبفهدأسامه1706351

73.27طرطوس جامعةميسليمانطونيمايا1707018

73.256دمشق جامعةجميلهحسيناكرمليلوز1702177

73.25دمشق جامعةنوىحسينأمينأحمد1700006

73.243طرطوس جامعةعنايهالقدوس عبدهللا سعدياسين1707290

73.236دمشق جامعةسمرالحق عبدحسانمرح1702625

73.236دمشق جامعةصفاءالمصطفىاحمدحسام1700745

73.233دمشق جامعةميادهالنميريمنصوررنا1701127

73.233تشرين جامعةابتسامسلطانهيثممهدي1705782

73.233طرطوس جامعةسعادسليمانمحمدسنا1706763

73.23دمشق جامعةمهذبحناويسميررغده1701111

73.223دمشق جامعةوفاءالكفرييحيىامجد1700365

73.21البعث جامعةعائشهحماميابراهيمصفيه1704443

73.203طرطوس جامعةسهامرستممحمدمايا1707022

73.196تشرين جامعةنبيلهشيحافيصلالعابدين زين1706708

73.193دمشق جامعةريمغزالاحمدغفران1701905

73.193البعث جامعةسالمالصويصزيادمحمد1704684

73.186البعث جامعةسوزانالخليل اسماعيلحيانيوسف1704902

73.186البعث جامعةديانادبورهبسامرانيا1704285

73.183دمشق جامعةمهاركابحمدآيه1700147

73.176دمشق جامعةعائشهشحادهكمال احمدفاطمه1701957

73.173حلب جامعةنائلهالويسيهايل محمدسنا1703551

73.17حلب جامعةجميلةادلبيعبدالفتاحبيان1708067

73.163دمشق جامعةعبيرعامرمحمودالشفاء نعمه1702831

73.163البعث جامعةسعادرنجوسمحسنمحمود1704724

73.163حماة جامعةغادهنقارسميربالل1707835

73.16دمشق جامعةميسونالداالتياسامةرغد1701066

73.153دمشق جامعةايمانقادريسليمالدين محمدمحي1702580

73.153دمشق جامعةملكالنحاسخالدالحكيم عبد1701648
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73.153البعث جامعةنسرينربه عبدالؤمن عبدليان1704608

73.15حلب جامعةرانياقوجهنيقوالحنا1703404

73.143طرطوس جامعةهندعمرانعليجالل1706496

73.14حلب جامعةفاطمةاليوسفيفوازمحمد1703861

73.14دمشق جامعةغازيهالعماريمحمودكنانه1702078

73.136حماة جامعةمشاعلاالبراهيموليدمنار1707630

73.136تشرين جامعةالهامدرباسعليريم1706090

73.133دمشق جامعةاحسانالمرجه بنيمحموددانا1707757

73.13حلب جامعةحميدهالمحمدمحمدملهم1703938

73.13حلب جامعةخديجهالغفيرمحمودمحمد1703871

73.13دمشق جامعةبشرىغضباننبيلافنان1700315

73.126تشرين جامعةمايدهحيدرياسرغدير1706921

73.1دمشق جامعةماجدةالماضيماجداحمد1708524

73.096دمشق جامعةمنىديبطاهر محمدمالك محمد1702503

73.096البعث جامعةاميرهقصاباحمدمحمد1704668

73.096دمشق جامعةكوثرالخطيبمحمدريم1701303

73.096دمشق جامعةنسيمهموسىأسودرودي1707460

73.09حماة جامعةمهاالعرب سبعمحمدبانه1707982

73.08دمشق جامعةمنالالخالدمحمدفاطمه1701969

73.076تشرين جامعةربىكنعانمنيرساره1705395

73.076تشرين جامعةوصالعبودشفيقيارا1705921

73.076البعث جامعةاملكراكيتنصربتول1708094

73.076دمشق جامعةعزيزهأبوحسنمحمودمحمد1702521

73.073دمشق جامعةعفافزيدانمروانيزن1703155

73.066البعث جامعةودادفانوسبديعمحمد1704671

73.066دمشق جامعةهناءابوزيدايمنضياء محمد1702415

73.06تشرين جامعةمهابرزغلنبيلمريم1705761

73.053تشرين جامعةتقالمياعليقسوره1705599

73.053دمشق جامعةجهانالذيبماجدكريم1702064

73.05حلب جامعةغادهشهيدفراسيارا1704017

73.046تشرين جامعةفاتنقريجوخالدطارق1705454

73.043حلب جامعةصبانبهانمحمدجمان1703352

73.043دمشق جامعةهمرينرشيدعبدالسالمميراف1707637

73.033دمشق جامعةانسامذيبمهديحسن1700766

73.033حلب جامعةاسماءالخطيبصالحاحمد1707969

73.023البعث جامعةفاتنمحمدعليلورين1704603

73.016دمشق جامعةنسيبةدسوقيمنارمحمد1707700

73.016طرطوس جامعةسماهرابراهيمعليهديل1707988

73.01البعث جامعةفاطمهدغمانبسامالهادي عبد1704469

73.01تشرين جامعةروالفالح قرهنزارلمى1705633

73.003دمشق جامعةهدىالعماطوريبشارريان1701256

73.003دمشق جامعةفاديااالبراهيممحمدبتول1700490

73.003دمشق جامعةناهدهللا العودهاحمدكنده1702079

73.003دمشق جامعةكوثرناعورهزكرياليالف1702176

72.99حلب جامعةرندةبرغلنجيبرضا محمد1703822

72.986دمشق جامعةريمهفرمندسعيدمجد1702290

72.983تشرين جامعةسحرزمرديونسديما1705235

72.97طرطوس جامعةفراتشلوفعزامطالب1706811

72.966تشرين جامعةأملمحمدمحمدلمى1705632

72.963دمشق جامعةسمرالدايهمحمدآية1700123
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72.953حماة جامعةهيفاءالعمرياسرنور1707980

72.953حلب جامعةفراتقزموزفهمي أحمدعبيدة محمد1703852

72.953طرطوس جامعةنهادحسينمحسنروان1706670

72.933طرطوس جامعةسمرعيسىسليماننغم1707179

72.93دمشق جامعةحسنةبدويصالحعفراء1701740

72.93طرطوس جامعةليناديوبجابررند1706645

72.923دمشق جامعةندىبودهعليعال1701754

72.923دمشق جامعةميسرالسالماتمصطفىرهام1701184

72.92البعث جامعةجمانهحبابهبديعنور1704817

72.92دمشق جامعةديمهشرفطاللادهم1707749

72.916حلب جامعةعائشهالعليخالدالرحيم عبد1703612

72.913حلب جامعةصوفيعبدونعيمميريام1703950

72.903تشرين جامعةسميرهخلوفبسامبتول1708281

72.9تشرين جامعةخديجهشيخهمحمودساره1706744

72.893دمشق جامعةرقيهحميدفيصلخضر1700853

72.89دمشق جامعةبسمهالبرشهمحمودفاطمه1701973

72.886دمشق جامعةكرمجعمورأيمنرندة1701136

72.876طرطوس جامعةسهامعسكورعارفيمامة1707309

72.876دمشق جامعةانشراحالسريعتيسيريوسف1703178

72.866البعث جامعةسمرالنمرهنوفلخالد محمد1704681

72.86حلب جامعةمطيعةدبسأحمدنورا168981

72.853البعث جامعةمهاحناابراهيمسامر1707850

72.85تشرين جامعةحفيظةصوفانمحمدموسى168919

72.846دمشق جامعةبتولعاروضماهرمريم1702665

72.836دمشق جامعةسهامالبربنديعمارياسر1707685

72.83حماة جامعةمنىالنادرمرهجميشلين1706289

72.826تشرين جامعةفاديااطرشعصامالياس1705047

72.81دمشق جامعةفاتنسلماناديبرنيم1701140

72.81دمشق جامعةهناشناق ابومامونحفيظه1700779

72.803البعث جامعةهيلداخبازمطانسإيليا1704067

72.803تشرين جامعةهدىحمدانقاسماهداب1705056

72.796دمشق جامعةوردهالرشيداترضوانياسمين1703128

72.796حلب جامعةالزهراء فاطمهجعفراحمدهديل1704000

72.79البعث جامعةابتسامعيدسهيليارا1707851

72.783دمشق جامعةمروهالدباغخالدرؤى1700941

72.783دمشق جامعةزهرهحسنادريسنجبير1707643

72.783تشرين جامعةعروبةالشلحالحكيم عبدآثار1704909

72.776دمشق جامعةميسناجيمحمدفتحيه1701978

72.776طرطوس جامعةسحردرغامعيسىعالم1706837

72.766حلب جامعةهورياروياننوبارهاروت1703990

72.763دمشق جامعةوساماألصفرحسامآيه1700146

72.756تشرين جامعةميادهعثمانحساندعد1705232

72.75تشرين جامعةختامحسنحسنعلي1705521

72.743دمشق جامعةزهورالربداويكارمندى1702813

72.736دمشق جامعةميسرهابوحوىاحمدسليمان1701485

72.733دمشق جامعةصبرهضاهرضاهرعال1701749

72.726طرطوس جامعةمهاجمالهمنذرمريم1707114

72.716حلب جامعةعاليهجريخحمدي محمودمنذر1703939

72.713طرطوس جامعةكفاحعيسىعيسىعلي1706876

72.71تشرين جامعةحنانسلطانقوماتعلي1708278
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72.706دمشق جامعةغادهالسليمانجمالشذى1707491

72.703طرطوس جامعةرندهيونسجابربتول1706455

72.7دمشق جامعةنبيلهيوسفيوسفريتا1701277

72.7دمشق جامعةمنيرهالخميساكرمدانيه1708490

72.696طرطوس جامعةنجوىأحمدأحمدريم1706680

72.696طرطوس جامعةشعيلهالسليمانياسر محمدعمار1706911

72.683حلب جامعةمنىعقادأحمدشريفمروان1703926

72.68طرطوس جامعةهندشاهينهيثمهديل1707243

72.666البعث جامعةميسزنطحزيادسدره1704394

72.663دمشق جامعةنسرينعبيديوسفاسراء1700289

72.653حلب جامعةفيحاءالمرشدطهيمان1707896

72.65دمشق جامعةأملالشعبيقحطانعباده1701643

72.646تشرين جامعةرجاءمحمدالسالم عبدآالء1708062

72.646البعث جامعةاملفرحموفقمنى1704769

72.633دمشق جامعةسناءخميسخالداسماء1700302

72.63تشرين جامعةسوسناسماعيلاميرمحمد1705692

72.63حماة جامعةفائدهالحي عبداحمدحسام1706033

72.623دمشق جامعةغفرانالجوابرهتركيضحى1701595

72.623البعث جامعةرويدهالفطامهاحمدحسين1704200

72.62حماة جامعةاسماءالعليصحبيبراما1707435

72.613حلب جامعةفلايرمحمداحمدمحمد1703796

72.613البعث جامعةزهورالجندليحيانالجبار عبد1708605

72.613دمشق جامعةعرفاتالرفاعيالقادر عبدمحمد1702431

72.6دمشق جامعةهدىعزالديننبيلرؤى1708450

72.6طرطوس جامعةصبريهرستمابراهيمرزان1706621

72.593تشرين جامعةروزهالخيرغيثآيه1704963

72.576تشرين جامعةعفرهالعطاهللا الخلفاحمدوصال1705914

72.563دمشق جامعةسعادمهديبسامريم1701286

72.556دمشق جامعةغادهالشريفرفيقجمان1700680

72.553دمشق جامعةايمانالزينسامرمحمد1702404

72.543تشرين جامعةغيداءاسعدوليدلين1705649

72.543تشرين جامعةرانيانجيب حاجالمعتصممأمون1705653

72.533البعث جامعةفرحشماطارق محمدزياد محمد1704685

72.523تشرين جامعةسلوىمريشالناصر عبدمحمد1705714

72.52طرطوس جامعةلينااحمدحسامعلي1706847

72.516تشرين جامعةجانيتبرهومعليحيدره1705210

72.516حلب جامعةخلوديسينمحمدهاني1703992

72.513دمشق جامعةنفوسهاسماعيلخير محمدشريفه1707492

72.51تشرين جامعةميلياابراهيمعليساره1705389

72.506دمشق جامعةفايزهعبيد السيدجمالبشار محمد1702350

72.503دمشق جامعةصفاءأيوبينبيلماهر محمد1702505

72.503دمشق جامعةميساءعبيدشكريكرم1702052

72.496دمشق جامعةمهاالطعانيعدنانساره1701394

72.49طرطوس جامعةجميلهصبحمحمودالرا1706976

72.486حماة جامعةسحرالنعيمالكريم عبدرزان1706073

72.486دمشق جامعةداللسوارامينغدير1701881

72.48تشرين جامعةفيروزعكرهسهيلمرح1708283

72.47تشرين جامعةسميرةحمادينمحمداالء168882

72.47البعث جامعةامتثالالحسنفياضآالء1704045

72.46تشرين جامعةسهيرخلوفعليعمار1708282
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72.453حلب جامعةفاديهداللهنهادمرام1703924

72.453تشرين جامعةرامياكليهسامرسامر محمد1705700

72.45دمشق جامعةريممحمودمحمودنور1702904

72.45حلب جامعةجميلهاللطيف عبدحسانمحمد1703808

72.443حلب جامعةغصونكردوشمحمدراما1707948

72.433دمشق جامعةمهاحنيشضرارتسنيم1707393

72.43تشرين جامعةقنيعهموعيوفيقحاتم1708289

72.43البعث جامعةجمانهصافتليعليساره1704378

72.426تشرين جامعةسحربكداشاحمدمحمد1707899

72.423البعث جامعةفاتنالرستمحسينعلي1704495

72.423دمشق جامعةمنالالزينالرزاق عبدبتول1700478

72.403دمشق جامعةوردةبربوريوسفحسن1700768

72.4تشرين جامعةروعهالجاسم الحمودسميرشهد1708357

72.4تشرين جامعةعبدالرزاق سحراالحمدابراهيممطيعه1708355

72.396دمشق جامعةغادهشقيرفوزاتغدي1701880

72.386تشرين جامعةنعمىحسونأكرمعلي1705512

72.383تشرين جامعةفاطمةشبارعليراما1705255

72.37دمشق جامعةليلىقطينيحسامقيس1702021

72.363دمشق جامعةميادهسعودقصينايا1702791

72.363طرطوس جامعةسمرالسلومحسانبتول1706456

72.36دمشق جامعةريمااألكرميسميرمرح1702627

72.356البعث جامعةبريفانمعروفاكرمعلي1708111

72.356حلب جامعةنهاشيكاغيبسامشهد1708610

72.343تشرين جامعةرنىبشير حاجالقادر عبدآالء1704923

72.34حلب جامعةفادياالبساتنه شيخصالحالرحمن عبد1703609

72.336دمشق جامعةهيامعثمانابراهيمجورج1708158

72.333دمشق جامعةغادةالدوشعمرالمهند1700338

72.333دمشق جامعةكوثرغازي محمدشوقيعلي1701787

72.32حلب جامعةآمالزاده باقيالدين جمالجابر1703346

72.32طرطوس جامعةهالهاحمدياسينعنابه1706914

72.306البعث جامعةغصونالمحسنيوسفمنتجب1706280

72.306دمشق جامعةمريمدبوخالدوعد1703077

72.303تشرين جامعةالدار زينزودهاللطيف عبدكنان1705609

72.303دمشق جامعةرغدهالصيادي الطهجمالمريم1707620

72.3حلب جامعةلبنىكياليمعنعال1708539

72.296تشرين جامعةنوالالدبسهيثمالريم ميس1705797

72.29طرطوس جامعةسحرسلمانغانمبتول1706460

72.29دمشق جامعةرندةمحمودناصرتغريد1700624

72.286البعث جامعةسلوىحسينونضالآيه1704077

72.286البعث جامعةذكاءالعليالمؤيدالمهند1704103

72.283طرطوس جامعةفاتنالرضوانمصطفىرهف1706664

72.283تشرين جامعةرجاءالحمدالكريم عبدأنس1707884

72.283تشرين جامعةسناءغريبعيسىمرح1705747

72.28دمشق جامعةبراءهالحمدمناف محمديامن1707778

72.276دمشق جامعةرودحصرياديب محمدغيث1701927

72.276دمشق جامعةأحالمصوفانعبدالحيإيمان168925

72.27دمشق جامعةانتصارداؤوداحمدإيلين1700131

72.263دمشق جامعةزينبالدين شمسمفيدمريم168992

72.253تشرين جامعةمهاصهيونيفهيماحمد1704995

72.25تشرين جامعةريممهنااسحاقجوزيف1707911
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72.23دمشق جامعةشعوانةقصابعليشادي1701524

72.23تشرين جامعةغيثاءالداليعليداؤد1705219

72.226تشرين جامعةتغريدضاهرهيثمأحمد1708309

72.216تشرين جامعةفريزهاحمدحكمتانجي1705054

72.216تشرين جامعةفاطمهسموامينالرزاق عبد1705476

72.213دمشق جامعةبشرىالشحادهمحمدشهد1701553

72.21دمشق جامعةسوزانالصويتيالياسجوزيف1700716

72.203تشرين جامعةمنهلابراهيموفيقرهف1706666

72.2حلب جامعةغازيةالصالحمحمد صالحيزيد1708619

72.193دمشق جامعةسعديهمهرهزياد محمدرنيم1701162

72.19دمشق جامعةنزيههابوفخر الحي عبدعصامداليه1700866

72.186البعث جامعةهناءوردةمحمدأسامة1705948

72.183دمشق جامعةميساءالشمصمحمددانية1700884

72.183دمشق جامعةإكرامحمزهخالدمحمد1702382

72.18تشرين جامعةفلكسليمانعديلمى1705631

72.176دمشق جامعةردينهفخر ابوأسامهحيان1700821

72.17دمشق جامعةفداءمنصورشحادهكريس1702058

72.166تشرين جامعةسهيلهالمعماربشارنغم1707174

72.166دمشق جامعةباسمهالمبخرسميرساره1701388

72.163حلب جامعةانطوانيتمالوهللا رزقجويل1703378

72.156دمشق جامعةبراءهالدين زينثائرريتا1701267

72.156دمشق جامعةاسمهانارشيدعليرهف1701197

72.14تشرين جامعةميساءيوسفعليروان1705311

72.14دمشق جامعةأملالحمدانحمدانسامر1701423

72.136البعث جامعةكليمهالعليعبدونور1704826

72.126دمشق جامعةباسمهحمودهايمن محمدروضه1701245

72.126حلب جامعةغصوننجارمهديليث1703760

72.123تشرين جامعةمريمأسودياسرصفا168907

72.116دمشق جامعةغازيهشحادهحسينلمى1702137

72.106دمشق جامعةفارعهشكير ابواسماعيلرهف1707456

72.093دمشق جامعةانتصارالشيخنضالدياال1700918

72.093دمشق جامعةمهامزهربرجسقيس1707553

72.09دمشق جامعةسميرهالحمدانخالدتغريد1700620

72.086دمشق جامعةخالصهالحبيبياسرهيا1707673

72.083دمشق جامعةخالدهراجحه داودابراهيمجرجي1700664

72.08دمشق جامعةغادهالكرديعليضياءالدين1701604

72.076دمشق جامعةفايزهبكرالمجيد عبدمحمود1702595

72.066دمشق جامعةاملظاظاعماد محمدسدره1701443

72.066تشرين جامعةنهىقاضونعوادغزل1708048

72.056دمشق جامعةهيامالناصرالمولى جادشفاء1701546

72.043دمشق جامعةميسونقطليشفيصلشهد1701551

72.043دمشق جامعةمنىالمذيبحسنيرهف1701191

72.036طرطوس جامعةهناءحزورياحمدمحمود1707082

72.023تشرين جامعةرهيهبيشانيفؤادريم1705328

72.016دمشق جامعةاسيهالخليل ابراهيمعبدهللابتول1700480

72.01دمشق جامعةسحراشتيحمودمحمود1702590

72دمشق جامعةعبيردودكيجمالعمادالدين1708397

72دمشق جامعةسيلفاالمهناأوسلوسي1702157

71.996طرطوس جامعةنبيالاسماعيلعليحيدره1706581

71.996حلب جامعةخديجةباغوضعبدالمنعمرهام168980
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71.98حماة جامعةنورالصديرنديمساره1706104

71.97البعث جامعةالهدى نورابراهيموفيقآالء1704048

71.966طرطوس جامعةنادياابراهيمعليياسين1707291

71.943تشرين جامعةريميرتهعدنانكريم1705606

71.936البعث جامعةنجوىالغربيمفلحسوسان1704415

71.936دمشق جامعةندامنصورحسنالليث1708181

71.936دمشق جامعةميساءجرزوباللديمه1700928

71.933البعث جامعةنيبالقرهالمسيح عبدالنا1704585

71.93تشرين جامعةلبنىعديرهالدين حسامحمزه1705186

71.93تشرين جامعةالهامابراهيمعليلطيفه1705625

71.93طرطوس جامعةريماشعبانياسرهبه1708252

71.93البعث جامعةفضهمحفوضنوفلديمه1704264

71.92دمشق جامعةزبيدهاحمدسعدونجيهان1707408

71.92تشرين جامعةهالةيونسوليدابراهيم1704983

71.92دمشق جامعةزينبالقالشمنيرنور1702909

71.913دمشق جامعةداللالحمادهسلمانآيات1707341

71.913دمشق جامعةثرياشحاذعاكوبهبه1707664

71.903حلب جامعةانسغريواتيزيادنور1703978

71.903دمشق جامعةإيمانطالبالمحسن عبدربا1701021

71.896حلب جامعةوالءحميدومحمدراما1703444

71.896البعث جامعةساميهالجرديجمالحنان1708081

71.893تشرين جامعةفاديااحمدعباسمايا1707019

71.883دمشق جامعةايمانابوالنصرمرواننورس1702928

71.88دمشق جامعةايمانالشاهر الحسينحسيننور1707653

71.856دمشق جامعةفيروزالشوفيماهرطوني1701620

71.856تشرين جامعةهدىمحمودفيصلريتا1705318

71.856دمشق جامعةعبيرعثمانمحمدأمجد1700085

71.85دمشق جامعةليناالزعبيقاسمهند1703028

71.833طرطوس جامعةرابيهديبهيثمرغد1706636

71.83حلب جامعةنهلهشايبشجاعوجدي1704010

71.83دمشق جامعةمنىسعدونعمرهديل1707667

71.826دمشق جامعةساجدهمحمدعبدالسالماحمد1707355

71.816تشرين جامعةفاتناسودحسنفؤاد1705583

71.813تشرين جامعةسحرجلعودحيدررهف1705300

71.806دمشق جامعةنهالالهاديمنصوررغد1701107

71.806حلب جامعةغصونكريديهشاممحمدابوالهدى1707964

71.803دمشق جامعةغالياااليوبيالرحمن عبدليالس1707806

71.796تشرين جامعةاقبالاحمدحمزهنور1705836

71.786طرطوس جامعةنبيلهداليحسنرشا1706630

71.78البعث جامعةمنىسليمانمحمدسوسن1707840

71.78تشرين جامعةرندىوسوفيوسفعال1706831

71.776طرطوس جامعةزينبابراهيماسماعيلمريم1707109

71.766البعث جامعةماريالخوريكمالفادي1704550

71.76دمشق جامعةفلايرصالحيوسفريما1701315

71.753البعث جامعةسمرالمحمدحسينصبا1704440

71.75تشرين جامعةغزوهالمحيسني المحيسنباسماحمد1707350

71.75دمشق جامعةوردهابراهيماحمدعال1701742

71.746حلب جامعةرانيافرحميخائيلفادي1707937

71.74دمشق جامعةمريمالشبالقنهارعرين1701730

71.733تشرين جامعةامثالحمادعباسزينب1705364
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71.733طرطوس جامعةساميةابراهيمالهادي عبدشهناز1706790

71.733تشرين جامعةبشرىعالفعصامفلاير1707891

71.723تشرين جامعةمنالداؤدامينرانيا1705264

71.72دمشق جامعةسهيرالزاملمحمدآيات1700117

71.706حماة جامعةخدوجالبكورعليصفاء1708240

71.7دمشق جامعةسعادزامتليحكمتمحمود1708194

71.69حلب جامعةمنالجنديهجمال محمدندى1703966

71.69البعث جامعةأسماءالبشيرالحكيم عبدبتول1704134

71.67البعث جامعةمنارالمحمداحمدجعفر1708086

71.65دمشق جامعةأملرويليرياضحسام1707411

71.646دمشق جامعةليلىمصطفى حاجساميجميله1707399

71.643حلب جامعةبثينهاألحمدايمنمجد1703781

71.64تشرين جامعةمواهبمصطفىمحمدمايا1707023

71.64تشرين جامعةغيثاءمحمدحاتمزينب1706720

71.633حلب جامعةميادهسعدجورجفارس1703695

71.633دمشق جامعةعايدهالسعدياحمدرغد1701070

71.63حلب جامعةعالأنيسجمالالغني عبد1703616

71.626دمشق جامعةمهاالعجالنيسامر محمدفراس محمد1702481

71.623دمشق جامعةصافيهابراهيمسامرابراهيم1700191

71.623دمشق جامعةرانيهحربناصررغد1701108

71.616البعث جامعةسهاوسوفايلياجعفر1704170

71.606طرطوس جامعةبديعهسليمانمحمودرنده1706651

71.603دمشق جامعةرانيهالغبرهاحمديحيىبيان1700570

71.593تشرين جامعةميساءيوسفحبيبشذا1706780

71.586حماة جامعةفاطمهالعثمانغزواناحمد1705989

71.58دمشق جامعةسميرهالحسينعامرليث1707569

71.576دمشق جامعةوردهالعليعبدالعزيزآيه1707343

71.563البعث جامعةنظراتبيرقدارمدينايات168966

71.556تشرين جامعةسوزانحسننضالعلي1705548

71.553طرطوس جامعةمديحهعليسميردياال1706602

71.553دمشق جامعةابتسامزينهأحمدعلي1701772

71.55دمشق جامعةانيسهعربيعاصمهاني1702942

71.546دمشق جامعةسهامابوحجيلياحسانغيداء1701934

71.536دمشق جامعةكوثرعزيزغسانلين1707794

71.533دمشق جامعةشهنازالجدعانجهادجودي1700697

71.533دمشق جامعةهنادهالدين غرزموفقغزل1701901

71.526دمشق جامعةاخالصالعاسميعليموده1702734

71.52دمشق جامعةهناءاحمدهيثمعلي1701802

71.516طرطوس جامعةفاطمةعليمحمدديانا1706605

71.513دمشق جامعةامنهالنزيهيعدناناصاله1700313

71.51طرطوس جامعةهرمينبطرسسميرجورج1706517

71.51تشرين جامعةيمناالخرسفايزآيه1704964

71.5تشرين جامعةسميرهنجارمحموداالء1705022

71.496تشرين جامعةهناديمخلوفمقدادمهند1705784

71.496طرطوس جامعةلدىكناجيوسفايمان1706448

71.493البعث جامعةفكتورياسالميحسنرؤى1704268

71.493تشرين جامعةنداءاسعدفيصلريم1705330

71.493دمشق جامعةوردالجغاميمحفوظقصي1702013

71.49البعث جامعةهالغطاسميشيلايليا1704121

71.49طرطوس جامعةاسمهانمحمدمحمديزن1707301
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71.483طرطوس جامعةبتولخليلزهيرأحمد1706344

71.483دمشق جامعةعائشهعمرمحمدغسوه1707543

71.463دمشق جامعةانتصارابازيد الرشيدهشاموعد1703082

71.463دمشق جامعةاميرهبكرجمالماجد1702231

71.45البعث جامعةرندهالداغستانينائلتوالي1704165

71.45حلب جامعةامينهالمحموداحمدمريم1707619

71.443دمشق جامعةسميرهالعماراحمدآيه1700139

71.443دمشق جامعةوسيلهاالحمدعليمحمد1702450

71.43طرطوس جامعةمنىخضروسيمانغام1706439

71.426دمشق جامعةسهاممحمداحمدمضر1707799

71.42دمشق جامعةغادهسالميائلحسين1700777

71.42تشرين جامعةفدىخوريفائزميخائيل1705789

71.416البعث جامعةغادهالمصطفىطاللالعابدين زين1704359

71.396دمشق جامعةفاتندروبيعليهيا1703040

71.396دمشق جامعةنبيهاعليمحمدسرور1708226

71.383دمشق جامعةفاتنهبركهمنيبغزل1701900

71.38طرطوس جامعةإخالصحناعديزاهي1706699

71.376تشرين جامعةتغريدأحمدعيسىتانيا1705095

71.37دمشق جامعةلينافلوحوضاحشام1701534

71.363دمشق جامعةفاتناسبرمالكحسن1706545

71.36حلب جامعةفاطمهشعر أبومحمدميس1707963

71.356تشرين جامعةنبيالصفتليمنذرزينب1705373

71.35حلب جامعةسهاايوبيخالدمحمد1703814

71.343دمشق جامعةثروىمحمداحمدسام1701421

71.343دمشق جامعةنورابراهيمايمنمدين محمد1702525

71.33البعث جامعةالهامشنانيموسىمضر1704756

71.326دمشق جامعةهناءعلوانجمالفرح1707551

71.323دمشق جامعةخضرهغبشيوسفثراء1700656

71.323حماة جامعةدعدصالححسنمحمد1706253

71.32دمشق جامعةغادهنصرنصرخالد1700844

71.316تشرين جامعةربامتوجنبيلنور1707893

71.306دمشق جامعةعائدهالزعبيخالداسامه محمد1702328

71.306دمشق جامعةكندهياسمينهوفيق محمدسدره1701444

71.303تشرين جامعةهناءمنصورضاحيمريانا1705753

71.303البعث جامعةليلىالعيسىيوسفمازن1704639

71.3البعث جامعةاليساراسبرراكانقمر1708432

71.296دمشق جامعةاقبالنصر حسونمنيررهف1701207

71.29دمشق جامعةبسيمهالخطيبالمنعم عبدايمان1700427

71.29البعث جامعةغنىحاكميالقادر عبدنور1704822

71.286دمشق جامعةندىالعكابراهيمخليل1700859

71.276تشرين جامعةوفاءريشهمنيرعلي1706897

71.27حلب جامعةمنىخطيبمحمددانية1703416

71.263دمشق جامعةوفاءالجلمرمزيسالم1701468

71.243طرطوس جامعةزينامحمدحسنحيدره1706580

71.243حلب جامعةعلياءصطوفمحمدشهد1703582

71.243البعث جامعةفاطمهالخطيباحمدحال1704205

71.23تشرين جامعةجواهرزمزمعمارراما1705257

71.226دمشق جامعةهنداحمدجمالاسماء1700299

71.223طرطوس جامعةفيروزاسماعيلابراهيمميس1707147

71.223دمشق جامعةهناءخطارسميرانطون1700397
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71.22تشرين جامعةلبينهابراهيميعربآالء1706358

71.213تشرين جامعةمهاغالونجيمصطفىاحمد1704999

71.21دمشق جامعةسمرالدين سيفزيادهيلين1703055

71.206دمشق جامعةثروتخليلظافررند1701133

71.206دمشق جامعةمهيبهالخطيبوليدكمال1702068

71.206طرطوس جامعةسلمىندهعدنانبشار1706471

71.193طرطوس جامعةاحالمحسينغسانسنابل1706765

71.183طرطوس جامعةحسنحسينمجداحمد1706409

71.183تشرين جامعةسوسنمعالايمنرهف1705296

71.183حلب جامعةفاديهالنجارخلدونمجدولين1703787

71.183تشرين جامعةهويدامبيضنعمانمحمد1705732

71.18دمشق جامعةميادةحمود الحاجعبدالكريمعبدهللا1707517

71.176دمشق جامعةديمهالسليمانهللا فتحعمر1701850

71.17تشرين جامعةنجوىخربوطليعثمانريم1705325

71.17دمشق جامعةوطنيهالبلوسليمانروعه1707461

71.17طرطوس جامعةأنيسهشاهينسهيلالجبل بدوي1706467

71.166البعث جامعةسميرهزينيموسىحيدر1707720

71.163تشرين جامعةمروىقنايهزياداحمد1707922

71.136دمشق جامعةدياناالجومانيهيثمقصي1702015

71.133حماة جامعةنوفهالصياديالدين بهاءسالم1706109

71.126حلب جامعةصبادباسأحمدجود1703359

71.123حلب جامعةتيماءبوادقجيالدين نور احمدريم1703495

71.116حلب جامعةيليناحمادمحمدنزيه1707949

71.113دمشق جامعةجمانةالحمد العبدمحمودآيه1707345

71.106دمشق جامعةرناالدايهاحمدرغد1701069

71.103طرطوس جامعةسهىعبودنبيلجلنار1706501

71.103دمشق جامعةاميرةالعبدغسانزينب1708168

71.1دمشق جامعةجناناالبراهيممضررند1708559

71.096حماة جامعةنواللطوفوليدراما1703451

71.09البعث جامعةمجدنصاراكرمرنيم1704314

71.086دمشق جامعةمؤتمرالكنجوغالبليال1708203

71.086تشرين جامعةميثاءغانمسميرحسن1705158

71.08دمشق جامعةسحرسالمجمالعدي1701723

71.073تشرين جامعةبديعهخضورصفوانزينب1706722

71.07دمشق جامعةمهابادعيسىمصطفىرزكار1707446

71.063دمشق جامعةفداءحيدرسامرحيدر1700828

71.063تشرين جامعةغادهايوبفوازساندي1706753

71.063تشرين جامعةاميرازغيبهعمارنور1707198

71.06تشرين جامعةمثالبيطارابراهيممنار1707128

71.053دمشق جامعةايمانغضيهسامينازالورد1702784

71.05دمشق جامعةمهاهللا العبدناهيمجد1702301

71.046تشرين جامعةوضحايوسفشيثصبا1708047

71.046حلب جامعةعبيرفستقمحمودبيان1703328

71.043حلب جامعةالبتول فاطمةعسانيعلي محمدنادر1703960

71.023طرطوس جامعةوساممقصودجميلآيه1706377

71.016تشرين جامعةروعهاسبربسامزينب1705358

71.013دمشق جامعةغادهديبرامزساره1701383

71.006دمشق جامعةنعيمةمحميداسماعيلرهف164133

71.003دمشق جامعةنزيههابراهيممحمدعلي1706172

71.003دمشق جامعةمنىالصفديبولسمايا1702275
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71دمشق جامعةملكحميدوشعبدالكريمحسام1700749

70.986دمشق جامعةآمنهشحودناصرمجد1702300

70.983تشرين جامعةابتسامجبارهلؤيبشار1705085

70.98حلب جامعةفاطمهداهودأحمددلشاد1703422

70.943البعث جامعةدعدالبابااحمدمحمد1704666

70.94دمشق جامعةامالالجرمانيعمادحنين1700815

70.936تشرين جامعةاوكساناعفيصهكمالاسامه1707916

70.93طرطوس جامعةزينايوسفوحيدعالء1706836

70.93تشرين جامعةليناالصموعهثائركولب1706971

70.913حلب جامعةحنانعويس شيخواكيمجاك1703347

70.913حماه جامعةمنالعراضمرهجإليسا1705959

70.91دمشق جامعةوفاءالمواسموسىالهدى نور1702866

70.91البعث جامعةفاطمهزمامحسيننورشان1704838

70.91دمشق جامعةشيخهالهصرعبدهللااصاله1707366

70.906دمشق جامعةجياناعثمان مالفؤادمايا1707585

70.906تشرين جامعةعطافدرويشعدنانابراهيم1704976

70.903دمشق جامعةكندارباححافظجولي1700719

70.9طرطوس جامعةكفامعالاحمدنتالي1707159

70.896طرطوس جامعةنهادندهالحميد عبدديانا1706603

70.88دمشق جامعةهدىالسحارأحمدفارس1707759

70.873طرطوس جامعةسناءشدودياسرعلي1706904

70.87البعث جامعةحضينالعموديحسنامل1704114

70.863دمشق جامعةحسناءدياباحمداية1707782

70.86تشرين جامعةرويدهاحمدعادلهديل1705885

70.846تشرين جامعةالهاممحمدعارفأحمد1704911

70.846تشرين جامعةمنالالحمودجمالمؤمن1707578

70.846البعث جامعةسماهرمحمدعليضحى1704444

70.843حلب جامعةفاطمهمعروفاسامهالزهراء فاطمه1703712

70.843دمشق جامعةبثينةجيعانبسامبشرى1700538

70.84دمشق جامعةمنيرةاحمدصفواننور1707793

70.836دمشق جامعةسيلفاناخاروفلطفيساندي1701434

70.833دمشق جامعةتماسيلعيسىعليحال1700782

70.823دمشق جامعةغادهالباسطعمادفرح1701990

70.816دمشق جامعةرشاديروانباسليارا1703101

70.816تشرين جامعةنورالسيدمصطفىجابر1705104

70.816طرطوس جامعةهنادييوسفطالبعلي1706862

70.813دمشق جامعةمنىعثمانعليمحمد1702453

70.806البعث جامعةتمامعباسسهيلسالم1704399

70.806دمشق جامعةوفاءكيوانأنورمنار1707723

70.8دمشق جامعةنبيهاخاطرعمادهاجر1708562

70.796دمشق جامعةسميحهبرنيهأحمدآيه1708178

70.78حلب جامعةفطومةالخليفحسينمازن1703775

70.773دمشق جامعةكفاءاالبراهيمعدنانمحمد1707602

70.766دمشق جامعةروضهحمادهموفقضحى1707504

70.766البعث جامعةابتسامالعترالدين بهاءريما1704350

70.753تشرين جامعةلميسعبدالرحمنبسامابراهيم1704971

70.726حلب جامعةامنهيوسف حاجابراهيمساجدة1703509

70.723البعث جامعةاملنقشهمحمدسوار1701514

70.713حلب جامعةسحرالخلف حسين الحاجمحمدبشرى1703316

70.71طرطوس جامعةامالتدمريحسان محمدمحمود1707090
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70.703دمشق جامعةخولةمفلحماجددالل1700911

70.683البعث جامعةابتسامنعمهحاتمفادي1704547

70.666دمشق جامعةرانياادريسبشارآيه1700143

70.656دمشق جامعةليلىصالنحسينساره1701378

70.65دمشق جامعةربيعهالعيسىعمرمالك1702264

70.65البعث جامعةيسرىديوبمحمودخضر1706589

70.646دمشق جامعةرندهصبرهضاهرسالم1708175

70.626دمشق جامعةنسرينالحميرقاسمابراهيم1700195

70.62دمشق جامعةهياماالحمدنادررزان1701051

70.61دمشق جامعةملكالعمارينيحيىايناس1700446

70.603دمشق جامعةكرامةالشيخ المحمدعدنانشيماء1701562

70.6دمشق جامعةحناناسعدعمرسندس1708437

70.596دمشق جامعةمهاهيفهوفيقبتول1700500

70.596تشرين جامعةترياقالبيرقياسرخليل1706054

70.593تشرين جامعةروضهزودهابراهيميمان1705935

70.583تشرين جامعةلماالخطيبرياضحمدان البشر1705024

70.583تشرين جامعةيسرالشيخمصطفىجمال1705122

70.583تشرين جامعةعواطفزينهوائلزينه1705382

70.58دمشق جامعةشيخهالراويعبدالرزاقسارة1707471

70.576دمشق جامعةامنهرجبرضوانادهم1708186

70.573حماة جامعةاسماءالياسين أحمد الشيخأيمنلمياء1706220

70.57طرطوس جامعةكريمهاصطيفزكريااالء1706423

70.56دمشق جامعةمنىاللبابيديقاسمرغد1701089

70.556البعث جامعةعفيفهخزاميمحمودمروه1704740

70.553دمشق جامعةسالمالعمارينانورسماح1701492

70.546دمشق جامعةفاطمهمخلوفنورثالهيثم1700340

70.533تشرين جامعةندىسعيدتميمريم1706087

70.533البعث جامعةانعامالمحمدصالحقيس1704563

70.523تشرين جامعةنهلهيوسفحسين فاديعلي1705538

70.523طرطوس جامعةمنىسلومحسينطارق1706808

70.52طرطوس جامعةنهادسليمانمحمددعاء1708257

70.516البعث جامعةسناالهاشميحازمرؤى1704267

70.506دمشق جامعةاسعافاسماعيل ابواكرمعمران1701861

70.506دمشق جامعةمنىالموسىموسىمطيعه1702682

70.496طرطوس جامعةميساءمحمدعمادمها1707135

70.49طرطوس جامعةهناءيوسفاحمدعامر1706815

70.49تشرين جامعةنجودديبكاسرمجد1707034

70.483دمشق جامعةلوناحمدانرياضالكميت1700335

70.48تشرين جامعةرداحابراهيمهيثممجد1705681

70.463حماة جامعةعبيرعوشمنهلفال1706206

70.44دمشق جامعةهويدهالمتنيسميرهبه1702962

70.436دمشق جامعةسميرهمرادصديق محمدمروه1707616

70.426تشرين جامعةاملاحمدمفيدساره1705394

70.416دمشق جامعةاملالشيخعليميسون1702767

70.413حماة جامعةعالعشمهاكرميوسف1706338

70.406طرطوس جامعةمياداعويجانعيسىفادي1706939

70.406تشرين جامعةسلوهعاصيعليزينب1705365

70.4حلب جامعةعائشهالعمورةمعنرغد1708396

70.4حماة جامعةمنالكيالنيعبدالحميدلمياء1708378

70.396طرطوس جامعةمنىابراهيمحسنرند1706646
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70.393حماة جامعةسناءاألحمدمحمدبالل1707389

70.366دمشق جامعةغيثاءعليمحمدإيالف1700129

70.356تشرين جامعةغينياداودمنصوريوشع1707318

70.353البعث جامعةميسونتقالقصيجنا1704181

70.343دمشق جامعةعبيرعكاريوجيهفادي1701947

70.34دمشق جامعةسهامالعليسرحانرند1701132

70.333البعث جامعةعفافاالبراهيمابراهيمإليسا1704050

70.313تشرين جامعةسكيبهبدوركاسررهف1708057

70.31طرطوس جامعةرحابسليمانعليميس1707150

70.283البعث جامعةميساءاالبراهيمجابرمي1704776

70.266طرطوس جامعةفداءالشاعراحمدمحمد1707043

70.246طرطوس جامعةابتسامعلي ابو محمدعقلتيماء1706483

70.236دمشق جامعةفاطمهالموسىاحمدريم1707465

70.233طرطوس جامعةمنيرهيوسفمحمدعباده1706816

70.223تشرين جامعةبلثمحمادهسعيدمريم1705758

70.22تشرين جامعةنهلهجليلهغساننادين1705803

70.206دمشق جامعةازدهارعوضخالدتبارك1700598

70.206تشرين جامعةالمامالشريقيموسىابراهيم1704981

70.203تشرين جامعةاكرامالسيدمازنممدوح1705776

70.203دمشق جامعةردينهكحلالقادر عبدإباء1700002

70.2دمشق جامعةغادهالرزهمروانليما1707574

70.193دمشق جامعةوفاءالفرخكمال محمدأسماء1700045

70.19دمشق جامعةنهلهملحمهيثمرشا1701060

70.17البعث جامعةحميدهالسليمانحسينمنى1704768

70.166طرطوس جامعةمجيدهعليقاسمنجود1707164

70.163دمشق جامعةجيهانالفروخعمربثينه1700501

70.146تشرين جامعةروالعفيصهمصطفىنور1705849

70.143البعث جامعةروضهزياده الحنابسامأنس1704063

70.143تشرين جامعةسهامالعيدأحمدرغد168943

70.14دمشق جامعةهناءالعليالناصر عبدخلود1707422

70.136دمشق جامعةأردهانالعيسىمحمدمازن1708189

70.133البعث جامعةمنىسليمانأغيدحيدر1704226

70.12دمشق جامعةوفاءالمفعالنييحيىاسراء1700288

70.113تشرين جامعةبهاءقاسممحمدعلي1705541

70.103دمشق جامعةمناالكهيدوحسينسالم1701466

70.1البعث جامعةسماحخرسانالمتين عبدشهد1708487

70.096البعث جامعةغصونعودهمصلحيمنه1704901

70.083حلب جامعةاسيهالعبدطاللمعاذ1707626

70.073البعث جامعةندىرحالفارسمحمد1704704

70.033دمشق جامعةخولهالتمرخالدمحمد1707595

70.03تشرين جامعةحسناءتريكيهعليسدره1707895

70.03دمشق جامعةبدرهالطحانخالديزن1703145

70.023حلب جامعةايمانقصارمحمدمازنمحمد1703869

70حلب جامعةزينبالشريديخالدسلوم محمد1703828

69.996دمشق جامعةعالالعموريمحمديوسف1707785

69.996طرطوس جامعةاحالمسليمانفؤادحسن1706544

69.993حلب جامعةصباحخطيب عندانييحيىساره1703513

69.993دمشق جامعةحنانقرقوطمعضادلميس1702151

69.99البعث جامعةايفلينعثمانعيسىروال1704337

69.983طرطوس جامعةحنانعصفوراموريسمجد1707035
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69.976دمشق جامعةديناالدين صالحالناصر عبدنورمان1702929

69.97تشرين جامعةيسرىمنصورسهيلجعفر1705111

69.956دمشق جامعةريمالمشرف المحيمدصفواننسيم1707650

69.95تشرين جامعةديماالوهاب عبدمحمدسعيد1705405

69.94تشرين جامعةلينهخضربسامعلي الزين1705033

69.94البعث جامعةامينهشاهينعدناندعاء1704255

69.936طرطوس جامعةعلياءمصطفىالرحمن عبدعلي1706866

69.923طرطوس جامعةغاداعلوشعهداحمد1706407

69.913البعث جامعةفيرناالموعيحسنرشا1704291

69.9حماة جامعةسناءشميطياسرمحمد1708445

69.883تشرين جامعةحليمهاحمداحمدعمر1707533

69.883حلب جامعةضحامصريفضلبيان1708070

69.88البعث جامعةابتسامسليمانمسروراحمد1707854

69.876دمشق جامعةعبيرالنميريعوضمحمود1702598

69.873طرطوس جامعةروباحمادمازنهيا1707258

69.87تشرين جامعةكوكببوشعبدالسالمقصي168894

69.836دمشق جامعةسمرالصباغايمنعبدالحميد1701701

69.82دمشق جامعةوضحهالحسنعبدهللاالدين ضياء1707505

69.82البعث جامعةسعاداالسعدسالمكنان1704580

69.82حلب جامعةنجاةطباخالدين حسام محمدرناد1703472

69.81دمشق جامعةريمالسعدبشارجود1707403

69.803تشرين جامعةعفافاالزكيفوازيافا1707909

69.793دمشق جامعةودادجدوععمادهبةهللا1707662

69.77تشرين جامعةربيحهعلي شيخالرحمن عبدرشا1708041

69.77طرطوس جامعةثناءيوسفحسنمقداد1707124

69.753طرطوس جامعةليناعيزوقيمحمدعلي1706891

69.75دمشق جامعةرانيهرمضانخالد محمدبالل محمد1702354

69.746دمشق جامعةمنالخالدنزارالنا1702112

69.746دمشق جامعةرغداءخضرمازنرغد1701090

69.743تشرين جامعةزينبخليلمحمدروني1707462

69.743البعث جامعةهدىيوسفاحمدشغف1704428

69.736دمشق جامعةنعمهالقبالنمحمدمحمود1702605

69.723تشرين جامعةكفاحسعدمعتزاالء1705023

69.723دمشق جامعةالهامهزاعحسينايه1700448

69.716البعث جامعةنادياالعموريناصيفيوسف1708117

69.713البعث جامعةمادلينسطاحنمرفهد1704561

69.71دمشق جامعةسوسنسليمانمنيررند1708167

69.7حلب جامعةريمحمندوشيوسفطالب محمد1708407

69.69البعث جامعةروعهالصوفيمحمودامجد1704113

69.686دمشق جامعةصباحالشرعجدعانآالء1700057

69.68البعث جامعةسمرعميشعبدالحكيمبيان1704155

69.676دمشق جامعةآمنهحوى ابوالكريم عبدفاطمه1701965

69.646دمشق جامعةاسياحسنعادلعلي1701788

69.633دمشق جامعةميساءحديفةخير محمددعاء1700904

69.603دمشق جامعةعفرىالسخنيمنيرعمر1701856

69.6البعث جامعةزينهالسباعيياسررغد1708508

69.583حماة جامعةخولهالجول العلياحمدبدرالدين1708631

69.58دمشق جامعةفاطمةعليحسنعرين1701729

69.576دمشق جامعةهالالزالق الطحاناحمدعرفت1701728

69.556دمشق جامعةابتسامالحريبصالحانتصار1700385
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69.556دمشق جامعةنوالشعيبعبدهللافاطمة1701955

69.55دمشق جامعةميساءموسىلؤيمجد1702292

69.546طرطوس جامعةمهىعباسعليساندي1706752

69.543تشرين جامعةيسرىاسماعيلبركاتإيلين1704947

69.543حلب جامعةفاطمهمحيوياسرأسعد1703210

69.523تشرين جامعةريحاناالعلونياحمدرباب1705267

69.516دمشق جامعةانتصارمحمدفؤادساره1701396

69.51طرطوس جامعةفتاتخطيبعدنانعالء1706833

69.503البعث جامعةبثينهرجبحسينساره1704375

69.496دمشق جامعةايمانكحلوسابراهيممحمد1702318

69.49دمشق جامعةوفاءالشحاداتاسماعيلالنا1702100

69.473البعث جامعةثناءالزمارفؤادمها1704772

69.47البعث جامعةرامياالعباسمحرزمي1704779

69.466دمشق جامعةفائزهالسعديفؤادعمر1701849

69.466تشرين جامعةسمرميقريحساممرح1705743

69.463دمشق جامعةايمانياغيربيع محمدبتول1700491

69.45دمشق جامعةمهاالرجبخليلايمان1707380

69.446دمشق جامعةفلايرحسننذيرعمار1708211

69.443البعث جامعةايفونالسقاعدنانرؤى1708119

69.44تشرين جامعةمياداهيفاغازيروز1707901

69.43دمشق جامعةبيداءغيبورأشرفشام1701528

69.423حلب جامعةجهانمالالحميد عبدراما1703439

69.42البعث جامعةسلمهالحسينياسرلين1704620

69.41دمشق جامعةماجدهحامدماجدمحمد1702496

69.406دمشق جامعةفاطمهموسىرضوانديالن1707428

69.4البعث جامعةندىشبلوطكمالمرح1708391

69.383طرطوس جامعةندىاسبرعليموسى1707138

69.383دمشق جامعةغصونالحمدعلي محمدأنغام1700109

69.38تشرين جامعةودادموسىنضالابتسام1704968

69.373دمشق جامعةحنانابوسمرهسميررهام1701181

69.37طرطوس جامعةمنالبازوعيسىامل1706434

69.363حلب جامعةجالءالضريرمحمدعصاماحمد1703256

69.333دمشق جامعةفاتنالصالح الموسىاحمدمحمد1707591

69.32البعث جامعةابتسامالمحمدموسىغرام1704531

69.32البعث جامعةهناءاسبراديبزينب1704362

69.316طرطوس جامعةظهيرهسليماناحمدحسين1706550

69.306تشرين جامعةهدىيوسفنبيلأحمد1704914

69.3دمشق جامعةهللا عبد حكيمهالصلبيصالحنواف1708039

69.3دمشق جامعةهدىالسكريحسامعبدالرحمن1708538

69.296تشرين جامعةغيفاربدورمحمدنورما1707210

69.293دمشق جامعةصفاءدليلهزريفلبانه1702116

69.293دمشق جامعةحليمهحمرهيوسفهيا1703047

69.286طرطوس جامعةاملحمصيهعيسىخضر1706588

69.283دمشق جامعةهناءالبيطارمحمديسر1703159

69.28البعث جامعةسالمشقوفمعنساره1708095

69.28دمشق جامعةباسمهالشحاداتمحمدراما1700981

69.276تشرين جامعةصباحصبيحغازيالنا1708050

69.276طرطوس جامعةبعثيهديوبمحمدصبا1706804

69.273البعث جامعةماريالمعازايمنمريم1704742

69.266تشرين جامعةفلايرسليماناكرمعال1705501
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69.266البعث جامعةجاكلينالعليديابسوار1704412

69.26دمشق جامعةجليلهداوودالدين نجميحيى1707690

69.233دمشق جامعةناريمانجرجسعيسىنور1707658

69.233دمشق جامعةنهىعليوي حاجحازمنسرين1707649

69.23دمشق جامعةاسيمةالكسموسيمتولين1700644

69.193دمشق جامعةفيفيانالرمحينكمالايليا1700420

69.193دمشق جامعةملكيكحيلهتيسيرنورا1708184

69.183تشرين جامعةسمرخرطبيلاسامهليلى1705640

69.18البعث جامعةابتسامزكريازكرياراما1707845

69.173دمشق جامعةلطفيهاالحمدمحمدعبدالرحمن1708201

69.15دمشق جامعةرشاالسباهيعبداللطيفساره1707472

69.13دمشق جامعةفهيمهمرعيمحمدرهام1701182

69.126البعث جامعةامتثالالخضورمحمدعلي1704505

69.126تشرين جامعةردينهدرغامنائفراما1707718

69.12دمشق جامعةايماندبوس عبيدنصيرنور1702914

69.116تشرين جامعةماجدهعرقاويمصطفىمحمود1707092

69.113البعث جامعةفالنتيناالشنورسعيدميار1704780

69.106دمشق جامعةانعاممرعيخالدهبه1702961

69.1حلب جامعةغصونميرعيالرحمن عبدمداد1708602

69.1البعث جامعةيسرىاالبراهيمعمادعمار1704518

69.1تشرين جامعةسلمىونوسالحكيم عبداناغيم1708285

69.083البعث جامعةفوزهدوكوجمشيدنسرين1707647

69.08دمشق جامعةظاللاحمدبشارلجين1702125

69.08البعث جامعةنجوىسالمهجمالفاطر1704553

69.076حماة جامعةالهامدومطبسامآني1705967

69.07دمشق جامعةهدىشالشسعيد محمداسامه1707360

69.06تشرين جامعةسميرةمحسنعبدالستارصفا168890

69.056دمشق جامعةجهانالصياح العليجودةحنان1707417

69.046دمشق جامعةيسرىالجهمانيمأمونمحمد1702493

69.043البعث جامعةاميرهبكرحسينهال1707841

69.04دمشق جامعةاسماءالعيدهيثمآمنه1700096

69.033البعث جامعةليزاشلهوبعمادآالء1704043

69البعث جامعةشريفهالملهللا عبدنور1704824

68.99دمشق جامعةرندهشعبانمختارمعين1702691

68.973تشرين جامعةناهيعيدحسانعلي1708292

68.97حلب جامعةليلىزكورالمنعم عبدريما1703497

68.966دمشق جامعةسوريهاحمدالرحمن عبدابراهيم1700193

68.96طرطوس جامعةنجوىمرعييوسفميريه1707146

68.933دمشق جامعةعلياءشباطالحكيم عبدزينب1701341

68.926دمشق جامعةايمانالجنديمنذرعباده1701645

68.926البعث جامعةمنىحسينخالدديانا1704260

68.92البعث جامعةرحابجبروفيقغزل1704534

68.913تشرين جامعةجورجيناحسونوائلراشيل1705250

68.903دمشق جامعةكوثرالمحمدعطيهابتهال1700188

68.893طرطوس جامعةسمرميهوبهيثمآيه1706389

68.89طرطوس جامعةساهيريوسفبدرعلي1706844

68.88تشرين جامعةصبحيةاسماعيلجميلعائشة1705462

68.866البعث جامعةحزامهالسيدوحساممحمد1704674

68.863دمشق جامعةصبحهالجاسمداوودمحمد1707596

68.853البعث جامعةنزيهاالعباسمصطفىسدره1708113
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68.816دمشق جامعةاليفهابشعدنانبتول1700481

68.803طرطوس جامعةلحظهديابنضالميس1707153

68.8دمشق جامعةمنالالخضرمحمودرشا1708173

68.786حماة جامعةصباقوندراقفراسسنا1706120

68.786حلب جامعةجمانةآغا ابراهيمساميفادي1707962

68.78دمشق جامعةآسياالفروانقاسمهيام1703048

68.77دمشق جامعةاميرهعيسىكمالالنا1702106

68.763دمشق جامعةنسيمهعباساكرمرهام1701175

68.763دمشق جامعةسهيرعربينيهحسينفداء1708187

68.756تشرين جامعةسميهحبيبشوكتيزن1705931

68.746تشرين جامعةنديمهاالبراهيمديب محمدآية1707342

68.743دمشق جامعةمرسيلالحاصبانيسريامجد1700358

68.74البعث جامعةنادياشلهوبحسنريم1704346

68.723دمشق جامعةروالزينيهالياسريبال1701261

68.723البعث جامعةسلوىداودسليمليون1707577

68.703طرطوس جامعةيسرىنجوممحمدهيا1707264

68.7تشرين جامعةغنوهالقاسممحمدالكريم عبد1708428

68.7تشرين جامعةوسامحلوهيوسفيارا1707284

68.7تشرين جامعةمهاارناؤوطريانرشا1708552

68.68تشرين جامعةكوثرالقاسمسعيدإسالم1707326

68.673دمشق جامعةسعدهالنعومداودرهام1707455

68.663طرطوس جامعةأميرهأحمدياسربتول1706463

68.646دمشق جامعةهناءهللا العودهالدين سيف وليدراما1700998

68.643البعث جامعةهانديالتالويحسناريج1704088

68.64طرطوس جامعةحياةحسنيوسفخلود1706593

68.626البعث جامعةثناءالمحمودمعنحسن1707719

68.606تشرين جامعةعواطفمحمداحمدغنوه1705577

68.603دمشق جامعةهندالحنيفمحمدنور1707659

68.6حلب جامعةصابرينالرمضاناحمدانس1703279

68.586تشرين جامعةكندهالحديد عجانياسرمحمد1707610

68.576دمشق جامعةمركزانسليمانحسنآمنه1708196

68.573حلب جامعةحليمةمصطفى حجعمرسمر168959

68.566تشرين جامعةمنىقنيفديحسنمحمد1705697

68.556البعث جامعةسوسنالسليمانمفيدانجي1708083

68.536دمشق جامعةهياماللطيف عبدالحليم عبدرؤى1700946

68.533دمشق جامعةنجيهالصويتيسالمبراء1700512

68.53دمشق جامعةفيروزقوقسمصطفىيحيى1708157

68.523البعث جامعةليلىسلوممروانروني1704340

68.51البعث جامعةسمرخداموليدكرم1707829

68.503دمشق جامعةهندهالرزجعمريشيماء1707500

68.503دمشق جامعةرداحجنادمحمدحسن1700761

68.5حماة جامعةشمسهشحاذهعبدالباسطكفاء1707555

68.5دمشق جامعةرلىاليازجيعامرشام1708531

68.486تشرين جامعةابتساممحمدمحمدحال1705179

68.47طرطوس جامعةمريمديبورياضليث1706998

68.466البعث جامعةندوهالسليمانحافظسليمان1708123

68.46البعث جامعةسحرعيسىعليمحمد1704699

68.456دمشق جامعةرحابغبرههيثمنور1702917

68.453دمشق جامعةنادياجبارهحسينايناس1700443

68.426البعث جامعةلينداالعيسىحجينور محمد1704711
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68.426البعث جامعةسليمىفقيرأيمنمحمود1704721

68.42دمشق جامعةنايفهرعدالكريم عبدسالفا1701461

68.413طرطوس جامعةنسريناحمدعيسىعلي1706875

68.4دمشق جامعةوجدانالقناطرهعدنانغيداء1708442

68.4حماة جامعةبدريهاغا طالبجهادغنى1708347

68.4دمشق جامعةمنىفرحاسامهراما1708527

68.39حلب جامعةيسرىأسدحسنزهرة168977

68.386دمشق جامعةنايلةمحمودبصيرامل1700367

68.38طرطوس جامعةسعادمعال حاجاحمدسهف1706767

68.353حلب جامعةرينيوسفمنيريعقوب1707692

68.343تشرين جامعةسالمصبيحعليمحمد1705716

68.33طرطوس جامعةمريمزغبيالرحمن عبدتهامه1706480

68.323البعث جامعةخديجهعباسهاللسالف1708093

68.32دمشق جامعةحنانالهبولعبدهللاقمرالزمان1702020

68.316دمشق جامعةاكرامحداداكرمليالس1707570

68.3دمشق جامعةهدىعبدهللامحمودمحمد1707608

68.293دمشق جامعةفاديةالشحوذي الحسيندحامسارة1707470

68.29دمشق جامعةميساءدرباعاحمدوسيم1703073

68.286البعث جامعةريمهحبيبلقمانلبانه1704586

68.273دمشق جامعةسميهسعدحسنبشار1700528

68.27دمشق جامعةسماحالكورمحمددانه1700874

68.27البعث جامعةعطوربلولحسنمايا1704645

68.263دمشق جامعةأميرهوطفه أبورياضسلمان1701479

68.256البعث جامعةخنساءاالبراهيمميسرسلمان1708098

68.246البعث جامعةسهامنقوالجاهدمارك1704626

68.233دمشق جامعةشذىحامدمحمدامين1700383

68.233دمشق جامعةشيرينحسنمحمدسعيدآفي1707328

68.226دمشق جامعةعفافباكيراحمدحسين168873

68.22تشرين جامعةميادهجرعاأسامهمايا1705663

68.21دمشق جامعةعطافالربداويمروانبتول1700493

68.193البعث جامعةميادهحمدانلؤيعباس1704454

68.186حلب جامعةريمابكر أبومحمدمحمد1703867

68.18دمشق جامعةهديهعثمان مالغالبجوان1707402

68.176دمشق جامعةغادهعياشفوزيهديل1703000

68.173دمشق جامعةلوريسفرهودأيمنريتا1701264

68.156البعث جامعةسمرزلمهموسىمجد1704660

68.146البعث جامعةازدهارمحفوضصالحمحمد1704688

68.143دمشق جامعةنارمانابراهيم سهيلميالد1702770

68.13دمشق جامعةشهرزادعليعصامرهف1701196

68.12دمشق جامعةسائدهحويجم الحاجزيادسدره1707976

68.11دمشق جامعةحزنهسليمانطاهرجمشيد1707398

68.08طرطوس جامعةثراءصالحصالحآيه1706379

68.076دمشق جامعةريماالشيخمروان محمدألين1700077

68.076دمشق جامعةانعاممحمودحافظايمان1700424

68.073دمشق جامعةالهامالصومعياحمديارا1707680

68.063البعث جامعةهيامالمنصورهاشمسندس1704410

68.06حلب جامعةهالةأصالنصالحلجى1703750

68.046تشرين جامعةنسرينشبأسامهدينا1705240

68.036البعث جامعةرانياسطمهحسانهادي1704843

68.033تشرين جامعةروالحمودبساماسامه1707906
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68.02طرطوس جامعةرحابابراهيمفوازبتول1706462

68.013دمشق جامعةزينبالدين شمسمفيدآية168991

68.006تشرين جامعةعبيرعطفهتمامنوار1707185

67.966طرطوس جامعةياناوهبيطونيشربل1706784

67.96دمشق جامعةفاطمهعليانعليسفانه1701455

67.943البعث جامعةساميهالعليعليلينا1708090

67.943دمشق جامعةثناءالشومقاسممحمد1702484

67.94دمشق جامعةرويداالشهابيعمرسالي1701420

67.93طرطوس جامعةوئامعليأيمننغم1707173

67.923دمشق جامعةنزيههفخر ابو عبدالحيعصامماهر1702269

67.9دمشق جامعةسهامبركاترضوانجمان1708498

67.9دمشق جامعةعبيرالصفديشاهرليث1702172

67.893دمشق جامعةروضهحمادهموفقرنيم1707453

67.89دمشق جامعةغديربعبرمحمدخالداالء1700328

67.84حماة جامعةفادياقندقجيياسينمحمود1706270

67.816دمشق جامعةضياءالسويدانياسراسالم1700296

67.813البعث جامعةسوسنعبارةالعزيز عبدعال1707833

67.803دمشق جامعةنعيمهمنذر ابومزيدريم1701309

67.8دمشق جامعةسمرالفرمايمنشادي1708509

67.8حماة جامعةسلمىكزكزياسر محمدالخنساء1708425

67.783حلب جامعةمناهلالصفديالقادر عبداحمد1703250

67.78تشرين جامعةجهينهحايكمنيرهيا1705907

67.773البعث جامعةسلمىسرورالحميد عبدربا1708125

67.773حلب جامعةفاطمهالجنيد حمادناجي محمدتماضر1703339

67.77تشرين جامعةداللحيدرسليماحمد1704989

67.77البعث جامعةوفاءبشيشحناماريا1704632

67.766دمشق جامعةلواحظصوفانديبجابر168916

67.763دمشق جامعةكفاءالخليفهتيسيرراما1707434

67.763البعث جامعةميرفتالشليلالحميد عبدمي1704778

67.746دمشق جامعةسميرهجريرهنديمصبا1701576

67.736دمشق جامعةسكينةحمدونعبدهللاعفراء168908

67.73دمشق جامعةسوسنالدعاسايمنساره1701374

67.73حلب جامعةرهفداديخيمحمدوفاراما1703447

67.73طرطوس جامعةسميرهعليسليمانجعفر1706491

67.723تشرين جامعةهيفاءصقرزينمايا1705666

67.706دمشق جامعةرداححسنوحيدعلي1701804

67.706البعث جامعةسحرجمعهمصطفىمعتصم1704758

67.7طرطوس جامعةفردوسداؤدخطاركنانه1706967

67.693تشرين جامعةميساءسليمانماجدمايا1706238

67.693تشرين جامعةازدهاردرويشتوفيقآيه1704955

67.676البعث جامعةفاتنجامعدانيالرغد1704301

67.676تشرين جامعةغادهمعروفابراهيميارا1707277

67.653دمشق جامعةيازيعليحاتمغصون1707544

67.653دمشق جامعةيسرىسعيد حاجمحمدفاطمة168874

67.613البعث جامعةفائزهفزعالسالم عبداسراء1704091

67.606البعث جامعةمجدلينالشاهيناسماعيلكارول1704567

67.603دمشق جامعةجاهدهحسينعبدالرحمنمالفا1707583

67.586تشرين جامعةفلايرسليمانياسرهايدي1707217

67.586تشرين جامعةزينهمخولميالدكريستين1707904

67.583تشرين جامعةفاتنجنديأسامةهللا عبد1705479
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67.583البعث جامعةاملعاصيعاصمهاله1704845

67.576حماة جامعةأملسنكريرفيقجيما1706024

67.57البعث جامعةفاطمهشحادهخالدمريم1707857

67.57دمشق جامعةسميرهالمقدادهشامأحمد1700028

67.563البعث جامعةنجاحرسالنعزمي محمدماجد1704624

67.56دمشق جامعةفدوىصبحمؤيدحسام1707781

67.55تشرين جامعةابتسامصبححسينعلي1707713

67.536تشرين جامعةجازياتعليعبدالحليملقمان1705627

67.5دمشق جامعةارمحريتانيالواثق محمدشهد1708470

67.5البعث جامعةرحابالسعيدثائرسالفة1704397

67.476دمشق جامعةشاههالجمعهمحمودهيفاء1707675

67.473حلب جامعةرحابنحال قوجهمحمدحال1707972

67.453طرطوس جامعةهدىاحمدحسينعلي1706850

67.436دمشق جامعةعائدهالعباسشاديفاتن1708174

67.403البعث جامعةليلىظفرورياسرجمان1704180

67.363دمشق جامعةعلياالضاهرخالدهدى1708195

67.36دمشق جامعةكينازالحمادهاحمدرفعه1707450

67.353دمشق جامعةصباحالطحانزيادحنان1700804

67.34تشرين جامعةمريميحيى حاجعبدالمطلبقاسم168921

67.333دمشق جامعةجميلهشويكانيمحمدياسرعبدهللا1701706

67.326دمشق جامعةجميلهالفياضمحمدريم1701305

67.306دمشق جامعةهناءالعزاوينذيرعمر1707541

67.296تشرين جامعةآمنةكرمبيسميريوسف168960

67.29دمشق جامعةسلوىحموشابراهيمأسماء1700038

67.286طرطوس جامعةجناةالحارهمنيبجلنار1706500

67.286حلب جامعةانصافالصالحمحمددانيه1703417

67.283دمشق جامعةريمااوزنيانفريدجويل1700730

67.283البعث جامعةعزيزهالعيسىنضالمعتز1704757

67.27دمشق جامعةنورالهدىشيخمحمدزهراء168883

67.263طرطوس جامعةمحاسنحميدوشانورمهران1707989

67.25طرطوس جامعةامينهسليمانمحمدزينب1708255

67.243تشرين جامعةسهىاحمدياسينميرنا1705793

67.23دمشق جامعةفلىزريقمخلصجنان1700686

67.226تشرين جامعةعائدهكاملهمهرانكارول1706958

67.216تشرين جامعةنهلىصقرطاللعلي1705530

67.2البعث جامعةدانيهالنجار حسونعامرميار1708484

67.2دمشق جامعةفاضل نورهالنمريقحطانياسر1708035

67.196دمشق جامعةتماضرخليفةعبدالسالممنصور1707632

67.156دمشق جامعةبراءهحسون ابوزيدانهديل1702994

67.153طرطوس جامعةمهىسليمانمقدادمروى1707107

67.153حلب جامعةحسناءأحمد سيدعزامتوفيق محمد1703806

67.13دمشق جامعةميسونمرزوكعبدهللاسالي1707473

67.123طرطوس جامعةبسيمةبرهومنضالمحمد1707076

67.06دمشق جامعةروشينابراهيمفاضلهيفي1707676

67.046طرطوس جامعةجميلةتليجهاسكندررهام1706655

67.036دمشق جامعةميثهنرشرياضرايه1707798

67.02دمشق جامعةسلمىاالوتانيمحمدآمال1700080

67.013حماة جامعةريمفاضلمحمدعالية1707981

67.003دمشق جامعةملكراس ابوخالدسرى1701448

67دمشق جامعةسحرالنصرنعمانحنا1700801
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67حماة جامعةروعةحمدمازنتغريد1708573

66.996دمشق جامعةعائشهجحاعثمانتغريد1700622

66.986دمشق جامعةرحابالعثمانعلياسماء1700307

66.983دمشق جامعةزكيهحسينمحمدمصطفى1707625

66.963دمشق جامعةاسماءحسباتفوزيياسمين1707688

66.963البعث جامعةسمرعيسىمحمدجعفر1704173

66.953دمشق جامعةحنيفةالدين سعدأيمنروال1701248

66.916حلب جامعةغنىكعكةفوزي محمودعزيزة1703648

66.91طرطوس جامعةرؤىعمرانمحمدريم1706695

66.906دمشق جامعةفتونالحراكيالمنعم عبدرانيا1707702

66.9البعث جامعةشمسهمحمدوليدمحمود1704729

66.896دمشق جامعةايمانعيدمحمودامجد1700364

66.876دمشق جامعةفاتنحسنفرجحسن1700759

66.836طرطوس جامعةعبيرمحمدعهدهديل1707235

66.816تشرين جامعةسهامقرقمازتيسيرأسامة1707855

66.8دمشق جامعةابتسامخضورحسنمجد1708599

66.793دمشق جامعةانتصارالرزجسامراحمد1700216

66.783تشرين جامعةمريممحسنمحمدبتول168924

66.73البعث جامعةجهينهأسعدمالكمرح1708151

66.726طرطوس جامعةسعدهمعروفسميرضحى1707991

66.703تشرين جامعةهدىأحمد حاجأحمدمحمد1707921

66.7دمشق جامعةمالكالحسينمنصورعمر1708567

66.7تشرين جامعةميساءطريدمحسنبتول1705077

66.693البعث جامعةهيامبعيتيابراهيمآالء1704041

66.69دمشق جامعةليلىمحمودياسررنيم1701171

66.683دمشق جامعةريمالكريم عبدالحكمحمزه1700790

66.68دمشق جامعةسمريبرودي فتالبشار محمدمحمدمظهر1702581

66.673البعث جامعةابتسامالمرعيمحمودليليان1704612

66.646دمشق جامعةخطاب نايفةخطاباحمدمحمد1702324

66.633البعث جامعةرجاءالسليمانعليشعيب1708091

66.62حلب جامعةنضالالضريرمحمدفاطمه1708066

66.61حماة جامعةأماشاالدباغعامرعباده محمد1707983

66.6البعث جامعةسهيروسوفحافظعلي1704491

66.6تشرين جامعةهيامعليمحمودجلنار1706498

66.6دمشق جامعةاملالجالبجمعة محمدنزيهه1708458

66.593طرطوس جامعةهاالمحمودعليمضر1707120

66.59طرطوس جامعةسميرةونوساسماعيلرنيم1706652

66.56دمشق جامعةليلىالفاعوريباسمدريد1700890

66.54دمشق جامعةصفاءشافعهالرحمن عبدمحمد1708190

66.53البعث جامعةمنىادريسهيثمشريف1704426

66.526دمشق جامعةليناالبيطارجماللين1707805

66.523دمشق جامعةجناناألحمدالمنصورعبدالصمدلين1707575

66.52تشرين جامعةهالهبطلالرحمن عبدنور1705844

66.51دمشق جامعةهيلهاللبادحسنبنان1700561

66.503طرطوس جامعةختامخطيبعليمحمد1707059

66.5دمشق جامعةديناالعنداريفريدامير1708570

66.443البعث جامعةوجيهافياضنبيلمايا1704651

66.44تشرين جامعةعبيرضاهروائلميس1705800

66.426تشرين جامعةهيامعيسىايمنرهف1706659

66.42تشرين جامعةعبيرحسننايلزينب1707880
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66.42دمشق جامعةأميرهالخالديعيد عدنانآالء1700064

66.413تشرين جامعةكراسياقنصليهجورجكابي1707917

66.41دمشق جامعةأملشعر أبواسامةالدين عالء1701758

66.4دمشق جامعةبشرىالواكدبساماسامة1708477

66.39دمشق جامعةنورايوسفماهرساره1701400

66.353دمشق جامعةعبيدهحسناحمداستبرق1700277

66.346حماة جامعةوحيدهفياضسلمانعلي1708237

66.346دمشق جامعةنجاحمحمدفنرليالف1707571

66.343دمشق جامعةسنيهمحمدصالحجمالنور1702873

66.34دمشق جامعةهالهالحناويفراس محمدسامي1707787

66.336دمشق جامعةعروبالكنعانأيمناحمد1707348

66.3دمشق جامعةمنىالحسينمحيواحمد1708411

66.29دمشق جامعةاناسالقبانيكمالمحمدنور1702582

66.266دمشق جامعةنعمةعتمةمحمدمنار1702702

66.226دمشق جامعةشيرينالموسىالدين نور محمدرهف1701203

66.226البعث جامعةنسرينالدروبييوسفحيدر1704234

66.226تشرين جامعةاسمهانهلولفيصلهبه1705874

66.2دمشق جامعةسكريهالحجليزيادحال1708575

66.2طرطوس جامعةشهنازماهرعصامدياال1708349

66.176تشرين جامعةالماسهالخضوريجبرشهد1708290

66.17دمشق جامعةهناءالديريمروانمحمود1702608

66.17دمشق جامعةفوزهالرفاعيرضامحمد1702397

66.166دمشق جامعةسامياجمعهمحمدساره1708169

66.16دمشق جامعةرجاءالحجلساميعيسى1701870

66.156طرطوس جامعةاسماءمحمدحسنهبة1708250

66.146تشرين جامعةميادهمحمدالكريم عبدديانا1708293

66.113البعث جامعةحنانبرومحمدابراهيم1708114

66.1حماة جامعةتهامهاألحمدرشيدهبه1708403

66.1دمشق جامعةناريمانالسليمانالوهاب عبداريج1708496

66.1دمشق جامعةهديلصالحمازنابتسام1708467

66.086طرطوس جامعةاديبهحسنمحمدروان1706671

66.083تشرين جامعةيمنىحيدرالدين عزفراس1707915

66.053دمشق جامعةجورجيناموسىساميريتا1701268

66.043البعث جامعةفداءعصفورعيسىعلي1708079

65.993البعث جامعةصبامهنااحمدرند1707831

65.96دمشق جامعةمحروسهالدبسمحمودحسن168955

65.956دمشق جامعةحسنهالحسينخالدمحمد1702378

65.943دمشق جامعةفيروزدوباابراهيمحسين1700771

65.936دمشق جامعةغصينهعباسمحمودليليان1702189

65.933البعث جامعةاسماءالدين محبمحمدحنان1704217

65.886دمشق جامعةابتسامكركمحمدداليا1707423

65.873دمشق جامعةابتسامبربرمحسنعباده1708176

65.833دمشق جامعةصبحيهحمادهموسىضحى1708172

65.823حلب جامعةكنداالجملعالءمحمود1703913

65.813تشرين جامعةودادعليسميراريج1705008

65.813تشرين جامعةميلياحسونبساماناغيم1705053

65.81البعث جامعةامالصبحايمنسماء1704405

65.803دمشق جامعةهدنهديبعمارشروق1708219

65.783دمشق جامعةطيفغزالصالح محمدجودي1700705

65.773حماة جامعةلينانايفيوسفآنا1705966
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65.763البعث جامعةاسيمهحنافهدنانسي1704792

65.746دمشق جامعةرحابالشخيالنجاللاسالم1707364

65.746البعث جامعةهندسليمانرمضانزهرالبان1708092

65.733طرطوس جامعةحنانصالححيدرنسرين1707170

65.713البعث جامعةالهامجرادنسيمرهف1704326

65.666دمشق جامعةكوريعثماننهادليان1707568

65.66تشرين جامعةرواليوسفصفوانجميله1707910

65.646تشرين جامعةرنىحايكصديقيوسف1705941

65.623تشرين جامعةنجاحكوسانبيلهبه1705878

65.6دمشق جامعةفاديارجبتحسينعبدهللا1708366

65.596دمشق جامعةمالكشربجيمحمدعدناناحمد1700241

65.593البعث جامعةجولييتالعجيشوقيبيانكا1704156

65.59طرطوس جامعةخديجهسليمانعليإباء1706340

65.583حماة جامعةريمالمحمدزياد محمدباسل1708241

65.58دمشق جامعةاكتبارالصالحالدين حسامامجد1700357

65.566تشرين جامعةفاتننصيرمحمدحيدر1708271

65.563تشرين جامعةروضهعباساحمدحال1705172

65.556دمشق جامعةشذىالخلفخالدفاتن1707546

65.536دمشق جامعةمريمالدعاسمحمودرزان1701049

65.523حلب جامعةسمرالناشفغساناماني1703272

65.523دمشق جامعةتهانياالنكشاري سباعيفارسشريف1701543

65.52دمشق جامعةاحسانعمارسميرحمزة1700787

65.5تشرين جامعةفداءصالحبساممحمد1708592

65.49تشرين جامعةنجوىقدارمحمديمنى1705936

65.486دمشق جامعةاسراءالمهلهلماجدسدره1707474

65.473البعث جامعةاريجالعيسىهللا عبدحمزه1707852

65.473البعث جامعةخضرهالسقايحيىخضر1704240

65.473تشرين جامعةخلودمعروفمحمدخليل1706595

65.436البعث جامعةنبيلهالحموديوسفرهف1704328

65.426دمشق جامعةشمهالدعاسعدنانساره1701393

65.416طرطوس جامعةغصونجمعهعبدالكريمشادي1706776

65.413دمشق جامعةرويدةسعيد حاجسعيدروال1708177

65.403دمشق جامعةلمياءالعلييوسفقيس1702023

65.4طرطوس جامعةهديهيوسفآصفروى1707914

65.33تشرين جامعةكوكببوشعبدالسالمهبة168895

65.326دمشق جامعةصفيهالضاهرالستار عبدالسيد محمد1707776

65.326دمشق جامعةسوسنالعليعلي محمدعبق1707522

65.303البعث جامعةبشرىصالحمحمدمحمود1704725

65.293طرطوس جامعةموهانجاسرغسانعلي1706877

65.283دمشق جامعةرشابشارعامراسراء1707361

65.276حلب جامعةهناءالحجيمصطفىالعزيز عبد1703615

65.266تشرين جامعةليندارحيموعليآالء1704924

65.26البعث جامعةمجدلينبدورمحمدعلي1704506

65.253البعث جامعةابتهالالعمراحمدلمى1704597

65.25دمشق جامعةرقيهحسنكمالسعيد1701454

65.243البعث جامعةاسماءزكريامحمدساره1704382

65.226دمشق جامعةهناءالجليل عبدبساممحمد1702346

65.223البعث جامعةالهامحسيوابراهيمليلى1704610

65.2حماة جامعةسميحةخليفةأحمدخديجة1708526

65.193طرطوس جامعةيسرىسلومفهدعلي1706880
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65.186دمشق جامعةمنىمحمدالحسينالحجاجايالف1707378

65.166تشرين جامعةحياةمخلوفمروانندى1708307

65.136تشرين جامعةسميرةمحسنعبدالستارمروة168887

65.133البعث جامعةختامصوقار عثمان حاجاحمدمحمد1704667

65.1دمشق جامعةأروىخلفحمديعمر1708621

65.05تشرين جامعةمنىمحرزياسرمحمد1705734

65.01البعث جامعةفاطمهموسىمحمدساره1704383

65.006البعث جامعةنزهةدبسابراهيمخديجة168922

65دمشق جامعةاكتمالالصبحعليآالء1708462

65دمشق جامعةاملالحمدانيعوضبتول1708436

64.993طرطوس جامعةابتسامعبدهللاسهيلرال1708262

64.986تشرين جامعةامينهعلياحمدكرم1708312

64.97تشرين جامعةميساءعرابيعربيمحمد1708044

64.97دمشق جامعةجيهاناسعدطالببدريه1700507

64.956دمشق جامعةغرهالكلشمحمدعمر1707540

64.93دمشق جامعةاملحجازياحمدشكري محمد1708163

64.923دمشق جامعةمنالنخلهسالمالزا1700334

64.906تشرين جامعةهيامحيدراسامهرهام1708297

64.893دمشق جامعةنعايمركابمحمودنور1702903

64.88دمشق جامعةمنىالخياطبرهان محمدرنيم1701159

64.876البعث جامعةمجدهريامحمودأبي1704031

64.876دمشق جامعةنسرينصالححسيناحمد1707353

64.866تشرين جامعةمريمنعمهاحسانعلي1705513

64.86البعث جامعةفداءالخضرمحمدالهام1704106

64.85طرطوس جامعةهيامشدودكمالعلي1706881

64.826تشرين جامعةامالالعليمصطفىمايه1708288

64.816تشرين جامعةمهاصقرمحمدشغاف1707919

64.813دمشق جامعةميهنا ابوحسني راتبريم1701292

64.803البعث جامعةفاطمةزهرهنزيهالمهيار1704104

64.793تشرين جامعةعبيرعبدهللا الحاجعويدمحمد1707604

64.783دمشق جامعةاسماءالزعبي الحسينمنهل محمداحمد1700238

64.783دمشق جامعةسميرةهزاع الحاجماهرليال1707567

64.78البعث جامعةسوسندادهحسينيزن1704892

64.75البعث جامعةغادةغوينيعماداحمد1704084

64.75البعث جامعةكرجيهالشمعهكاسرعلي1708080

64.73البعث جامعةفتحيهرياتميمرغد1704300

64.706البعث جامعةوفاءعباسمساعف محمدرهف1704325

64.696دمشق جامعةنادياالعيسميطاللفرح1701989

64.69البعث جامعةمحاسنالنقريلؤيمها1708122

64.686تشرين جامعةكوثرطحانمحمدمرح168930

64.65دمشق جامعةحنانالشاطروسيمنبراس1702795

64.65دمشق جامعةهديهالزوكانيهاشماسامه1700276

64.633البعث جامعةنوفهجابرميسرزينا1708129

64.62دمشق جامعةبلسمبك االحمدمحمدمهند1707635

64.61البعث جامعةمنالسويدانمرادعمرو محمد1704703

64.6دمشق جامعةجيانامالعثمانفؤادمصطفى1707623

64.576تشرين جامعةصفاءسباسامرلجين1708313

64.573البعث جامعةحكيمهسليممحمودعالء1704485

64.57دمشق جامعةغادهالعرفيعصاماحمد1707356

64.556تشرين جامعةفاديامياعليمحمد1708300
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64.55دمشق جامعةرنااحمدحسنعمر1701838

64.55تشرين جامعةانتصارعلياحمدآالء1706353

64.533دمشق جامعةمنىالغزوليسميرمحمد1702408

64.5دمشق جامعةاملالمرابعحساناحمد1700208

64.496طرطوس جامعةريمابجودطارقمحمود1707086

64.443تشرين جامعةثناءداؤودوائلنور1705852

64.436طرطوس جامعةسحراسماعيل حمدرجبميالد1707155

64.4تشرين جامعةوفاءالسليمانمحمدقاسم168928

64.38دمشق جامعةكوثرعبداللطيفخليلتسنيم1707392

64.343البعث جامعةحميدهحمودالدين محيحيدره1707859

64.3تشرين جامعةكالو رندةحالقحسينظالل1708463

64.233دمشق جامعةبدرىالغني عبدمازنيمان1703172

64.22دمشق جامعةاملاالسعد العليعبدالستارحذيفه1707410

64.21البعث جامعةغادهاحمدمالكحيدره1704235

64.203دمشق جامعةصباحخليلجهاديزن1708182

64.146دمشق جامعةايمانالعبدالحنان المجولحسنعبدهللا1707515

64.143حلب جامعةفاطمهالرحال جنيد االبراهيماحمدمحمد1703792

64.126تشرين جامعةفاديهالضرفنجداتماهر1705661

64.116دمشق جامعةداللعلينعماناالء1700329

64.113دمشق جامعةاميرهالحسينخالدمجد1707586

64.1دمشق جامعةسهيرحمدانحسينيزن1708356

64.096تشرين جامعةلمعانحجازييوسفهاجر168953

64.033البعث جامعةصفاءااليوبينبيل محمدآيه1707853

64.03البعث جامعةرفيدهالسليمانعيسىآيه1704073

64دمشق جامعةرفاهالساعيعمادرؤى1708594

63.97تشرين جامعةعليااحمدفداءيارا1708295

63.95البعث جامعةأملزكرياوليدلميس1704601

63.94البعث جامعةهيامحسنغيثآالء1704044

63.88تشرين جامعةميادهحسنمحمدزينب1705370

63.87دمشق جامعةخديجهالقراعزهابراهيمحمزه1708165

63.863البعث جامعةمريمكنجوغزوانساندي1708078

63.793دمشق جامعةهناءالعبدالرجبسفيانلين1702199

63.776دمشق جامعةانتصارخلفسليمراما1707437

63.766تشرين جامعةسوسنمحمودهيثماحمد1705002

63.72دمشق جامعةهاجرالشيخجميلعال168920

63.713دمشق جامعةربيعهعريجعاطفوديان1703065

63.67تشرين جامعةهيامحميرهوليداسماعيل1705015

63.666تشرين جامعةاميمهاصطيفيزكوانريم1705322

63.66البعث جامعةرالالعليأحمدرغد1708087

63.636تشرين جامعةنداعروسمحمدليلى1705643

63.616تشرين جامعةسحرمحمدحسامريم1705321

63.6دمشق جامعةريتاالعاروض الحبيبأميرأحمد1707322

63.596طرطوس جامعةحفيظهبورستمعطابتول1706458

63.593دمشق جامعةفاطمةطحانجميلمحمد168972

63.57تشرين جامعةهشمهاسودفوازنوره1705859

63.56حماة جامعةبسيمهملحمرسالنريم1706089

63.543دمشق جامعةسهيرالعباويعادلنور1707657

63.523دمشق جامعةفاطمهمجيدمجيدلورانتينا1707566

63.5تشرين جامعةنوالديابالسالم عبدآالء1708521

63.486طرطوس جامعةمياداالبهلولالرحمن عبدآية1706367
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63.476دمشق جامعةرانيةالصالحاسامةياسمين1707686

63.476دمشق جامعةفطومهالكلشاميناحمد1700205

63.473تشرين جامعةعبيرزينحسنزينب167790

63.47تشرين جامعةغيثاءمعروفشعبانعلي1706859

63.46دمشق جامعةوفاءالطوالبهخالدمحمد1702380

63.426البعث جامعةفردوسعباسبرهانهديل1704856

63.403دمشق جامعةصفاءاليعقوبخليلعمران1707542

63.396دمشق جامعةاملالشناعهمنيرالياس1700346

63.37البعث جامعةرجاءالكنجراتبمحمد1707842

63.333طرطوس جامعةوفاءنبهانيعربعلي1706905

63.326البعث جامعةحياهدربوليالدين محيهيفاء1704872

63.306حلب جامعةايمانالمرادرضاالزهراء فاطمة1708068

63.3تشرين جامعةميساءالعوضدنيالستيفاني1707920

63.24حلب جامعةشينازنعسومنانريزان1703494

63.203دمشق جامعةايماندهشانخليلمحمد1702386

63.2البعث جامعةمنىتركمانيبشيربيان1708433

63.183دمشق جامعةاميمهقطينيمنيرمجد1702299

63.1دمشق جامعةروالالحجليمعدقمر1708502

63.1دمشق جامعةامينهالمحيميدياسريوسف1708530

63.096دمشق جامعةفطيمالسالمعيسىعبدهللا1707519

63.08دمشق جامعةبشرىمحمد الحاجوليدشامه1707490

63.06البعث جامعةشهرزانالسلماناحمدهبه1704848

63.043دمشق جامعةوفاءالجاسمابراهيممنال1707631

63.023دمشق جامعةصالحةكريمعبدالحميدامل1700368

63.01دمشق جامعةسالمالسيدامينبيان1700571

63طرطوس جامعةكفاحعليآصفلؤي1706972

62.986دمشق جامعةنورالخلفأسامهشيماء1707498

62.973دمشق جامعةهديهالمحمدحسنرهف1707706

62.97دمشق جامعةطرفهحسنبحرييارا1707681

62.95دمشق جامعةفردوسعلي الحاججودتعمر1701837

62.91البعث جامعةنبيالالرستمحسنمحمود1704723

62.9تشرين جامعةالهاميوسفأديبحسن1708323

62.896دمشق جامعةالحمزه ديماالنجرسمحمودهديل1707668

62.896دمشق جامعةهدىبركةسعيدكنانة1708156

62.83البعث جامعةنجوىسلومباسلهاني1704846

62.82البعث جامعةغادهخسوكمحمودغيد1704541

62.816دمشق جامعةنداءكيوانمعمربتول1700498

62.81دمشق جامعةمريمالطراد بدويمحمدراضي1707432

62.8دمشق جامعةفتاهالعقالةنعيممحمد1708513

62.77دمشق جامعةفاتنياسينعادلمحمد1702423

62.75طرطوس جامعةبشرىحسنجهادشام1706778

62.733البعث جامعةانتصارغديرهللا عبدماري1704629

62.73دمشق جامعةديمهالرحمورانينتالي1702798

62.73دمشق جامعةحياهبسيطزعلبتول1700475

62.68دمشق جامعةابتسامزوكارمحمدغيداء1708193

62.666دمشق جامعةعلياالقبانيعدنانوعد1703079

62.626البعث جامعةتمامخضورعصامعمار1708132

62.613دمشق جامعةرجاءالركادمحمداحمد1708185

62.56تشرين جامعةبسيمهخليلعماروسام1708321

62.55البعث جامعةنجاحزاهرمحمدهديل1708116
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62.543حماة جامعةحوريةالحمودالفاضلابراهيمريم1707464

62.54دمشق جامعةمناالسيدناصرربى1701031

62.536البعث جامعةرغداءجمالمالكرؤى1708106

62.51تشرين جامعةابتسامجعبريعهدليلى1705642

62.5دمشق جامعةوصالجاموسعصامتقى1708460

62.493طرطوس جامعةعبيرشحادهعصامعالء1706834

62.48تشرين جامعةمرفتاسكندرترحيباحمد1707907

62.473تشرين جامعةابتسامفويتينضالالصباح ندى1705809

62.47تشرين جامعةدعدحسنحسنعيسى1706917

62.45طرطوس جامعةإحسانالحارهأحمدرغيد1706638

62.436تشرين جامعةيسرىيونسيونسعلي1707912

62.433تشرين جامعةختامخرماصادقعلي1708325

62.4طرطوس جامعةرزانالجهنيمحمدهيا1707260

62.353طرطوس جامعةنبيالشحودهيثملين1707005

62.336دمشق جامعةهناديالقصيفالدين عالءبتول1700482

62.323دمشق جامعةنجميهالفنديهشامهبه1702980

62.233دمشق جامعةوفيقهبعيتيطاللدالل1700909

62.223طرطوس جامعةعائدهعليبسامحال1706558

62.21دمشق جامعةسعادكمورمروانجود1707406

62.176دمشق جامعةفاديةسيدرجبابراهيمدعاء1707425

62.086دمشق جامعةفاطمةمرعيحسنيارا1703105

62.063دمشق جامعةهيفاءامقيدحنورساريج1700261

62.046دمشق جامعةرقيهالرفاعيغساناحمد1700228

62البعث جامعةنعماتالطالبشمسمحمد1708353

61.906حلب جامعةالهامبكرعصامتهاني1708072

61.906دمشق جامعةنجوىالعكلناصرشكرالين1707493

61.86تشرين جامعةفهيمةغانممعينلؤي1708302

61.843تشرين جامعةكنانهامونعمارنور1707908

61.813دمشق جامعةمريمطهعليزبيده1708010

61.76حماة جامعةسمراليونسرياضمحمد1708242

61.756حماة جامعةبراءهقاسمالكريم عبدعمر1706177

61.7دمشق جامعةمنالطليماتمعاويةسلمى1707846

61.7دمشق جامعةختامالسعديأحمدمرح1708504

61.69تشرين جامعةنسرينعيسىمحمدمايا1705672

61.67دمشق جامعةوهيبهعباسمحمودرهف1701205

61.66دمشق جامعةسوسنعقل أبونزارجولي1700722

61.65تشرين جامعةسحرداودزيادهزار1708311

61.626طرطوس جامعةهيامحمداناحمدحسان1708254

61.616البعث جامعةهيامالدندشلينضالزينهار1708110

61.6حلب جامعةخولةالعبيدجمعة محمدهاجر1708383

61.53البعث جامعةفادياعيسىهيثمعلي1708104

61.5حلب جامعةعروبةالكردييوسفكرم1708358

61.48دمشق جامعةمنىاحمدعدنانراما1707774

61.47البعث جامعةاسمهاناالبراهيممهناساره1708140

61.47دمشق جامعةدعدالعيادةرياضرجاء1707443

61.45دمشق جامعةسميرةشيخابراهيممريم168893

61.43البعث جامعةغازيهفاضلعلينور1704828

61.403دمشق جامعةريمعلي السيدعامردعاء1707426

61.373دمشق جامعةكرمهحسينخلفعامر1708191

61.34طرطوس جامعةمديحهقاسمياسينمحمد1707079

175/163






التحضيرية السنة طالب تفاضل معدالت

2018-2017 الدراسي للعام 

السورية العربية الجمهورية

العالي التعليم وزارة

الفرز معّدلالدوام جامعةاألم اسمالكنيةاألب اسماالسماالمتحاني الرقم

61.33دمشق جامعةخولهاألشرمعامرلجين1707565

61.326تشرين جامعةالهامالقدارجهادمرح1708324

61.286دمشق جامعةريمالمغير الحمودالفتاح عبداسراء1707362

61.146البعث جامعةاسياسكوناحمدفداء1704555

61.013تشرين جامعةمكيةحمقزكيبراءة168914

61دمشق جامعةنجاةعبدالحميدعبدالناصرعمر1707539

60.983البعث جامعةغصونالمصطفىعيسىبتول1704136

60.98دمشق جامعةمنىباكيرعليحوراء1708207

60.966دمشق جامعةهديهكسرأحمدعمر1701833

60.94البعث جامعةمنالمنصورحسنماسه1704640

60.9البعث جامعةزهريهمدهنفيصلأسامه1707830

60.883دمشق جامعةأميرهالخلفرجبنور1707655

60.813دمشق جامعةنورسالهاشماحمدرياضشمس1707494

60.8البعث جامعةاليساالسعدفايزانيتا1708636

60.8دمشق جامعةرقيةهللا عبدحسنساره1708021

60.8دمشق جامعةسوسنالزبدانيخلدونهديل1708589

60.77البعث جامعةمحاسنسليمانمحمدهيا1704866

60.763البعث جامعةصالحهشاهينمحمدهيا1708134

60.743تشرين جامعةتغريدابراهيميونسسام1708305

60.73دمشق جامعةمنىدعاساحمدهللا عبد يمان1707790

60.703البعث جامعةاتحادشحوداحمدسلمان1708101

60.66دمشق جامعةفاديةسيدرجبابراهيماسماء1708618

60.603طرطوس جامعةمنىشحودنديمروزلين1708260

60.6دمشق جامعةنعيمهالسعديمحمداماني1708534

60.583حماة جامعةداللعثمانعثمانسناء1708238

60.55دمشق جامعةروعهالمعلمماهرالرحمن عبد1701666

60.543البعث جامعةمايالنجار غسانمريم1704744

60.47البعث جامعةمريمسمرهمحمودزينب1708102

60.45تشرين جامعةسلمىاحمدالنايفاالء1708298

60.433البعث جامعةوفاءفرزاتغساننتالي1704793

60.42دمشق جامعةكوثرالعرجاانسهديل1702990

60.393البعث جامعةسميرهشاويشمدينأحمد1708121

60.393دمشق جامعةمنالالداهوكخلدونوليم1708227

60.363تشرين جامعةاحترامقرباشوائلباسل168911

60.35تشرين جامعةمهارمضانناصرياسر1708306

60.276حلب جامعةرغداءصابونيبكريشيماء1708071

60.223طرطوس جامعةميادهشعبانعليريم1706687

60.21دمشق جامعةسناءالسالمعامرهيلين1707677

60.2دمشق جامعةحنانالفروانحافظاسامه1708505

60.18تشرين جامعةسميرهاسعدجودتعفراء1708299

60.146حلب جامعةأمينهشعشعمحمدهبه1708075

60.123دمشق جامعةمالك جوريهمالكمروانعدي1708225

60.1دمشق جامعةاميرهمحسنعليرزان1708479

60.096البعث جامعةبدريهعيسىوحيدميس1708089

60.086دمشق جامعةصبحهكنعاناحمدراما1708216

60.05طرطوس جامعةرجاءداودمنذرسوزان1706772

60.006دمشق جامعةاسمهانكرماناكثمخالد1700832

59.953طرطوس جامعةريماحموديوسفشعيب1706785

59.95دمشق جامعةداللالمحمودحسانفاتن1707545

59.946دمشق جامعةسعادالبقادلهاحمدسمادير1708198
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59.9دمشق جامعةفاتنالعمرياسامهعال1708475

59.833دمشق جامعةليلىالسليمانفوزيبيان168871

59.8دمشق جامعةمنىادريسجمالناريمان1702780

59.793البعث جامعةديمابلولاكسمحسن1704196

59.776دمشق جامعةقدريهخلفمحمدامينليالف1707572

59.763دمشق جامعةفاطمهالفنوشمنيرمعروفاسالم1707365

59.76دمشق جامعةاملسبنانحسينمحمد168935

59.7البعث جامعةالتبان عواطفكريمعبدالكريمريم1707847

59.653دمشق جامعةمهاالعجلونيهشام محمدمحمد1702517

59.62البعث جامعةنغمخليللمكتامر1704159

59.593دمشق جامعةعطشهالشويطمغيرنضال1708229

59.583طرطوس جامعةريمقطينهخالداللـه عبد1706817

59.556تشرين جامعةدجانهالجردينديمامل1708308

59.533طرطوس جامعةهندمحمدابراهيمسراج1708251

59.496تشرين جامعةمنىاليونسمحمدوفاء1708328

59.493دمشق جامعةخديجهالسماوياحمدهللا نصر1702830

59.48دمشق جامعةناديهالبشعانكمالسعيد1707482

59.463دمشق جامعةشاهزنانصوفانالصادق جعفراسماعيل168892

59.42تشرين جامعةفلايرعوضعيسىالحسن1708296

59.413تشرين جامعةهياممحمدمحمدحال1708304

59.41دمشق جامعةاميرهالمحمد رمضانرياضنور1707656

59.41دمشق جامعةأملأصالنحسينبشرى168903

59.4دمشق جامعةزينبخليفهعبداللطيفغيداء1708474

59.35البعث جامعةغياثعيدمحمديعرب1704899

59.34طرطوس جامعةنسرينمخيبرغسانمحمد1707067

59.313دمشق جامعةايمانالداالتيصهيبرحمه1707444

59.313البعث جامعةملكهمحفوضابراهيمرهام1708100

59.3دمشق جامعةسمرالجوالهكسرىفاطمه1708371

59.28دمشق جامعةغادهعبودعامرجود1707404

59.253طرطوس جامعةعيدهسليمانايمناسراء1708269

59.22طرطوس جامعةأملمحمدغياثلجين1704590

59.146دمشق جامعةهيامعسافالناصر عبدهللا عبد1707773

59.123دمشق جامعةفاتنالشماليمحمديوسف1703182

59.113البعث جامعةسلوههللا العبدعليمحمد1708133

59.113حلب جامعةبيداءالحسين محمودغسانهاشم1708008

59.09دمشق جامعةمنيرهالملحممحمدحسن1708234

58.956تشرين جامعةريماجعفرمحمودهال1708316

58.923دمشق جامعةصبحهكنعاناحمدرؤى1708212

58.9حلب جامعةجاكلينباليعمادجوسلين1703374

58.893تشرين جامعةميادهالحسنعيسىلورين1708286

58.876البعث جامعةجهيدهعفيفةعليأحمد1708150

58.83البعث جامعةاسيههللا العبدناصرمايا1704650

58.823حلب جامعةمنىالمحمدخالدروان1707970

58.8تشرين جامعةمستو مولودهقهوهوليد محمدجوانا1708563

58.773طرطوس جامعةنهىراشدالدين عالءرفيف1708268

58.736دمشق جامعةزبيدهعبدهللاصالحمحمود1707612

58.7تشرين جامعةحجازي سلوىبيرقدارعليسماح1708386

58.7طرطوس جامعةزينباليونس اسماعيلايهاباحمد1708022

58.673دمشق جامعةتهانيالسليمانمحمدناصرسليمان1707485

58.613دمشق جامعةميسونيعسوفجميلرهام1701179
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58.6حماة جامعةختامامينامينحسين1708578

58.553حلب جامعةرانيههالليمحمدالحميد عبد1703607

58.536دمشق جامعةاميهاالحمدانورهللا آيه1700140

58.5دمشق جامعةمهابسيونيالسالم عبدمحمد1708032

58.5دمشق جامعةمهاالطهايمنبراء1708394

58.48البعث جامعةسهيلهعودهمحمودعباده محمد1707848

58.436دمشق جامعةطليعةالحسين العليراغببوران1707977

58.426دمشق جامعةرلىالحريرياسماعيلنور1708170

58.4البعث جامعةفلايرالعباسفهدماهر1704643

58.383تشرين جامعةغادهاسيوكميلسويم1707488

58.376دمشق جامعةسميرهالفاعوريموسىغزل1708232

58.353دمشق جامعةريمهللا عبدممدوحبراء محمد1702345

58.343دمشق جامعةسميرهضاهرعليزينب1708208

58.32دمشق جامعةعفرهالحمدممتازشمس1707495

58.3دمشق جامعةانعامشقفهعمارعبدالرحمن1708500

58.256دمشق جامعةكيفيهالرجامحمدمعد1707628

58.243البعث جامعةنوالاسماعيلأحمديزن168975

58.18البعث جامعةجميلهقرفولمحمدندى1708105

58.17دمشق جامعةهدىالحمدانمحمدمجد1702297

58.156دمشق جامعةريمهنيازيمحمدزكيبيان1707391

58.15دمشق جامعةامالالكفيرييحيىرهف1708180

58.076البعث جامعةمنىادريسمحمدطارق1708131

58.063دمشق جامعةمنىالمحمدخيرالنعيمييوسفايالف1707379

58.06البعث جامعةكوثرالسليمانعلياالء1708148

58.043البعث جامعةايمانالحسنمحمدراما168867

57.98دمشق جامعةزينبكرابيجالدين بهاءجميل168950

57.956تشرين جامعةميادهالدرويش محمودياسينرغد1705280

57.946دمشق جامعةحسناءالنحالويمجدمحمد1702508

57.94تشرين جامعةيسرىيونسيونسمحمد1707918

57.93دمشق جامعةميساءبكورحسانفاطمه1708217

57.86دمشق جامعةجهينهعليشهرافعسالم1708164

57.84دمشق جامعةمريمالشحاذحميداياد1707376

57.796تشرين جامعةغادهالرجاجاسمديما1707429

57.7دمشق جامعةسندسالحريرينضالراما1708337

57.673دمشق جامعةمنالالسيدطهسعدحمزة1707416

57.626دمشق جامعةالهامالخراطجاللجمال1700674

57.6حلب جامعةيسرالرزالدين عمادالمنتهى سدره1708387

57.6دمشق جامعةغادهسعدهمحمودشهد1708362

57.573البعث جامعةهياماالشقريونسعلي1704514

57.49دمشق جامعةحجناخالدرموميساء1708200

57.42دمشق جامعةزهرهالعبدهللاعامرالدين عماد1708210

57.41دمشق جامعةبارعهدياباحمدمحمدعلي1702575

57.32البعث جامعةسحرزعبيمحمدمحمود1708120

57.306دمشق جامعةريمعليتوفيقآالء1707330

57.303دمشق جامعةنبالالنزالمحمدمرح1702630

57.276دمشق جامعةفتحيهالعمورصالحرزق1707445

57.273طرطوس جامعةوطفايونسمحسنحسن1706546

57.143دمشق جامعةخولهبركاتسليميزن1708233

57.143دمشق جامعةغادةصقرفيصللجين1702130

57.076حلب جامعةحليمهشربومحمدمنال1708073
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57.066دمشق جامعةغريدالحبالغسانيزن1703147

57.02تشرين جامعةهدىصابونيمحمدسيما1705430

56.97البعث جامعةثراءالدربولينضالزينب1708128

56.96دمشق جامعةسناءحسباتسفيانسنمار1707487

56.84دمشق جامعةسهامالميمسانيهانيمارتينا1708221

56.806حلب جامعةخدوجاألسوديحيىرقيه1708077

56.8دمشق جامعةنظيرهحمود خلفعصامآالء1708493

56.74طرطوس جامعةغيداءالشيخمنذرمحمد1707990

56.73دمشق جامعةهاجراآلغامحمدأماني1708213

56.71تشرين جامعةإيمانغناممصطفىآمنة1708320

56.703دمشق جامعةعفافشهيرهرامزحيدره1700829

56.696دمشق جامعةسعادعليرياضجعفر1708192

56.67دمشق جامعةعبيريونسحسندعاء1700892

56.67البعث جامعةمريمالصلخديسلطانمحمد1707858

56.5دمشق جامعةزينبسباتيعادلحسين1708025

56.456دمشق جامعةنجوىالحميدانوليدناهد1707641

56.416دمشق جامعةنوالحطاب الحاجأحمدراما1707433

56.39حلب جامعةقمرعربالرحمن عبدفاطمه1708074

56.39دمشق جامعةفاطمهالسحاببركاتغفران1708214

56.363طرطوس جامعةعزيزهالصائغبديعميرا1707145

56.3دمشق جامعةتهانيعنجوكههيثميارا1708388

56.266تشرين جامعةغيداءالعتمعيسىأنجي1708318

56.263دمشق جامعةكبرىقنبر حججالل احمدشوكت محمود1702592

56.25تشرين جامعةريمونوسعمادالين1708303

56.186دمشق جامعةبراءةسليمانجمالاحمد1707351

56.176البعث جامعةرجاءاليوسفهللا عبديعرب1704898

56.103تشرين جامعةانتصارقنديلمظفرنور168965

56.073طرطوس جامعةمهىملحمسميررهف1708265

56.05دمشق جامعةحياةالخليفهطهمجد1707979

56حلب جامعةميسونالمحمدجاسم عمادزهراء1708457

55.946البعث جامعةأميرهالحمدانغسانريم1708088

55.903تشرين جامعةجوليتالعدهمروانحبيب1707409

55.9دمشق جامعةوفاءبدريهنورالدينسارة1701367

55.82دمشق جامعةلمياءاالبرشغالبهيام1708220

55.81تشرين جامعةسالمغنوجعزتعلي1706874

55.8دمشق جامعةمهىخالدحامداحمد1708020

55.8طرطوس جامعةديناالقريشيمحمود صالحلمى1708012

55.8دمشق جامعةساهرههللا عبدعليسحر1708015

55.773دمشق جامعةعلياابونقطهمحمدجميلعرين1708215

55.746البعث جامعةسميرهشاهينيوسفمنتجب1708096

55.73تشرين جامعةناديازنوبهمصطفىكوثر170115

55.73البعث جامعةبثينهسطوفشكيبجاد1707971

55.726البعث جامعةنايفهالخطيبيوسفمرام1708103

55.706طرطوس جامعةزهرهالرقمانياحمدفاطمه1708266

55.7دمشق جامعةفاتنحسنرافدحسن1708019

55.7دمشق جامعةهبهالحصنيغسانديمه1708584

55.626البعث جامعةميادهبلولمحمدنورهان1708142

55.613تشرين جامعةايمانعبدالخلفكاملإنعام1707338

55.6حماة جامعةرابعهالعترسميرعوض1708590

55.593دمشق جامعةغنيمهخليلابراهيمعلي1708209
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55.54البعث جامعةسوزانالناعمهطهكوكب1708118

55.5دمشق جامعةسناءالجبورينهاد نجمعمر1708014

55.4تشرين جامعةهالهصبرحميدنرمين1708013

55.396دمشق جامعةرجاءالندافعمادليانا1702169

55.383تشرين جامعةبدريةقصيبيمحمدمريم1708310

55.326دمشق جامعةمهاالحنيدي ملحمبديعهيا1707672

55.306طرطوس جامعةداللدلولمحمدماري1708258

55.27تشرين جامعةرناضواناصرمنصور1708327

55.27دمشق جامعةرانياحسنهيثمجعفر1700669

55.206تشرين جامعةهدىصابونيمحمددينا1705243

55.17حلب جامعةرغداءلولهزيادلمى1707924

55.113طرطوس جامعةسميرهاحمدحبيبفرح1708264

55.1دمشق جامعةابتسامقاش قرهمحمودعاصم1708582

55.093دمشق جامعةهيفاءالمحمدحسينسروة1707476

55.083حماة جامعةانتصاربربرالدين محيشيرين1708246

55.05دمشق جامعةندىالعدبهمحمدأبي1708204

54.986دمشق جامعةحرباحسنمحمدوعد1708224

54.926دمشق جامعةجميلهالذيابوليدلين1707576

54.826طرطوس جامعةمجدحسنتميمعمار1708267

54.773البعث جامعةعفافالغانماسامهمجد1704656

54.733تشرين جامعةوفاءحبيبشهداتحيدر1705204

54.72دمشق جامعةروزينحنونشحادههدى1702982

54.713دمشق جامعةغصونمحمدالمصطفىجمالفاطمه1707549

54.67البعث جامعةفاتناليوسفاحمدمرح1708135

54.666طرطوس جامعةسهىبجودمصطفىنهى1707184

54.593دمشق جامعةنجاححمزهيحيىنغم1702837

54.54دمشق جامعةيسرىالبكرفياضخير محمد1708206

54.53حماة جامعةاسماجرجنازيعامرميس1708243

54.51دمشق جامعةصفاءميهوبمحمودعلي1708261

54.436البعث جامعةزينبحميدعلييوسف1708145

54.39البعث جامعةليناالعبيدغساناحمد1708144

54.35البعث جامعةانتصارمالمحمدمحمدتسنيم1707395

54.313دمشق جامعةناديهالشبليياسررابعة1707431

54.3دمشق جامعةماهرخعباسياحمدزهرا فاطمه1708031

54.246دمشق جامعةمهاديبياسرسامي1701427

54.11دمشق جامعةيسرىالبكرفياضوائل1708199

54.103دمشق جامعةهالةبريموخالدبشرى1708228

54طرطوس جامعةفيروزالعليمنهلرفاه1708363

53.85حماة جامعةوردهمنصوررجبمريم1708239

53.846تشرين جامعةمدينهزهيرهسليمانفاطمه1708333

53.843دمشق جامعةميادهالعصيدهصالحعبيده1707523

53.816طرطوس جامعةآسياغانمعليحيدرة1708263

53.763البعث جامعةاعتدالشعبانغسانهديل1708147

53.716دمشق جامعةامينهالمحمدخليفسامر1708230

53.646البعث جامعةسمرالمنصورمحمدبتول1708099

53.63تشرين جامعةسوسنعيسىيونسجعفر1708330

53.6حماة جامعةآمنةلطفينصر محمداسماء1708486

53.5البعث جامعةسماهرالعباسلؤيورد1708393

53.46دمشق جامعةميسونالحسينمنافخالد1707420

53.406دمشق جامعةغيداءونوسنزيهغيد1708223
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53.376البعث جامعةهندالنبي عبدعدنانمحمد1704696

53.35تشرين جامعةسوسنسويدماهرآالء1708317

53.336البعث جامعةسلوىبدرانقحطانعلي1708138

53.193تشرين جامعةمريمبركاتسميرديمه1708301

53.1تشرين جامعةفلكحسنجاللسيلفا1708441

53.086البعث جامعةالهامغازيعمادجورج1708143

53.043تشرين جامعةسكيبهحسينأحمدعلي1708326

53.01دمشق جامعةروضهالعبدهللاقدورصهباء1707502

53.006دمشق جامعةليلىباشي اوطهمحمدخيرمحمدغيث1702578

53طرطوس جامعةشرفحسنمايزجنان1708023

52.81دمشق جامعةيمنىمنصورعدنانبيان1700574

52.786البعث جامعةهناءالكحيلفايز محمدهيا1708127

52.676دمشق جامعةزكيهالعدويهاشمهبة1702954

52.643البعث جامعةزهريهعودهخالدمحمد1704680

52.6دمشق جامعةاسياالجمعهمحمدبيان1700577

52.6دمشق جامعةصباحعرفاتتيسيرهبه1708400

52.6دمشق جامعةريمامروهجمالهللا منة1708439

52.58البعث جامعةنجاحعتونالساتر عبدصبا1708146

52.55البعث جامعةهندالديوبحسنعلي1704492

52.47دمشق جامعةخديجهالدرويشالجبار عبدعمار1707532

52.453طرطوس جامعةغانيهعليعمارحسن1708256

52.416البعث جامعةحميدهاالحمدأحمدموسى1708141

52.296دمشق جامعةفايزهالداليناظمموسى1708231

52.263تشرين جامعةغادهجرجيكميلفادي1705588

52.1دمشق جامعةالغنى زوخلوفمحمدالدين نور1708431

52دمشق جامعةفوزهالشمريناصرحارث1708038

51.9حلب جامعةهزارخيروعادلفاطمة1708370

51.866دمشق جامعةريممخلوففاطرعلي1701792

51.8البعث جامعةسوسنالدويريبسام محمدديمه1708447

51.366تشرين جامعةغصونلميامحمدباسل1708335

51.34طرطوس جامعةلميسعيسىباسلزينب1706719

51.2دمشق جامعةخديجهالدين فخربشيرريم1708417

51.14طرطوس جامعةبخيتهعماررمضانعلي1708270

51.126تشرين جامعةتجرهعدرهالدين نوراسكندر1708332

51.053البعث جامعةجنانمحمودنديمعلي1708107

51.04حلب جامعةمنارالدين شهابنضال محمدنشأت1708076

50.986البعث جامعةليلىباشاعليأزدشير1708126

50.853دمشق جامعةميادهنمراياداسامه1700267

50.8دمشق جامعةفاطمهالعلياحمدرهف1708598

50.68البعث جامعةنوزتخيربكمضرالهام1708244

50.583حلب جامعةخالدهعلوشحسنمينا1703957

50.573حلب جامعةرغداءلولهزيادرانيا1707936

50.373تشرين جامعةحميدهالعلونيعلياحمد1708322

50.366البعث جامعةسلوىاليوسفيحيىخليل1708124

50.3دمشق جامعةسلوىميروزهيرتسنيم1708528

50.3دمشق جامعةمناالصباغمحمدعبير1708416

50.053البعث جامعةسنيهالسليمانمحمودرهف1708130

50.03البعث جامعةاكتمالشدودمحمدنادر1708139

50.01البعث جامعةرندهاالبراهيمزهيرفاطر1708109

49.8دمشق جامعةنهىالقضمانيرياض محمدموفق1708446
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49.59دمشق جامعةجيهانحمادخضرعلي1708222

49.54دمشق جامعةليلىالطويلسليمانلمى1702140

49.466دمشق جامعةنسرينابراهيموليدهللا هبة1702949

49.416طرطوس جامعةسالفهمحفوضطلعاتغمار1708259

49.4دمشق جامعةنهلةالعثمانعمررؤى1708398

49.383دمشق جامعةكوثرابوعسافإيهابمجد1702279

49.316دمشق جامعةاسياالفرويعليجعفر1708218

49.296تشرين جامعةفتوحسعديعليهيثم1705908

49.06دمشق جامعةميسرقدسيةاحمددانية1700882

49دمشق جامعةرائدهنهارجمال محمدرغد1708421

48.99البعث جامعةهيفاءابراهيمقصيمحمد1708136

48.9دمشق جامعةايمانالسعدينجيبسلسبيل1708480

48.8دمشق جامعةابتسامالمشهدانيعمادضحى1708016

48.71حلب جامعةخالدهعلوشحسناستربان1703263

48.486البعث جامعةثنيهقاسمعدنانميس1708137

48.38دمشق جامعةابتسامعطايااحسانعبدالرحمن1701702

48.27تشرين جامعةنبيههعبودحمزهقصي1708334

48.226تشرين جامعةرناتجورنزيرعمار1708329

48.2دمشق جامعةرحابالملحموليددانا1708027

48.186البعث جامعةوعدحسنكمالطارق1704447

48دمشق جامعةهناديموماوائلالين1708514

47.57البعث جامعةغصوناحمدشفيقرياضعدنان1707525

47.1حلب جامعةفاطمةالعيسىالرزاق عبدالحسن1708354

46.3دمشق جامعةمريمالصالحعبدالمطلبمحمد1702437

46.106البعث جامعةنيناهللا عبدمجدعلي1708314

46.096البعث جامعةرونقاحمدحكيمبشار1708149

45.973البعث جامعةسعادشربوطليفريدنادر1704791

45.946تشرين جامعةسلوىعليوابراهيمالدين نور1705828

45.623البعث جامعةاسراءالحدو عليمروانعدي1707527

45.52دمشق جامعةابتسامحمنديزيدعمر1707537

45.393دمشق جامعةنجوىحمدانيوسفريتا1701276

45.223دمشق جامعةفاطمةالحسيننزاردعاء168948

44.456تشرين جامعةفدوىنزههمحمدعلي1705542

44.453البعث جامعةسناءالخضرسعيدعلي1708108

43.44طرطوس جامعةتشرينالعليحيدرجعفر1706490

42.993طرطوس جامعةزينبعسيليمصطفىالدين مجد1707030

42.793دمشق جامعةسناءالحسنفاضلجود1707405

42.5دمشق جامعةهناءالحميدجمالريم1708675

42.4دمشق جامعةرجاءاسماعيلعليالحميد عبد1708405

41.896حماة جامعةخدوجالبكورعليفاطمه1708245

41.83البعث جامعةزيبورحدادهللا رزقرافي1704275

41.783طرطوس جامعةآمنهاسماعيلمحمداسماعيل1706422

40.3دمشق جامعةاسماءالدبلساميفاطمه1708453

40.3حلب جامعةتقىقصاصالناصر عبدغراء1708472

39.983دمشق جامعةسمرالجوابرةفوازاحمد1700231

39.9البعث جامعةهناءسلومعيسىايلي1707809

39.866دمشق جامعةنظميةحناويمصطفىبالل168976

39.8دمشق جامعةآمالالنحاسانطونريبال1701262

39.79دمشق جامعةغفرانبازرباشيعمارحازم محمد1702362

39.733دمشق جامعةمنىالمصريياسينرهف1701208
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39.7دمشق جامعةلطيفهالريش ابوغالبآيه1700161

39.7دمشق جامعةهيفاءحسينامين محمدايفا1700412

39.683البعث جامعةسمرسويداسامهفالي كريستيان1704575

39.683حماة جامعةعالحمودخالدشمس1706129

39.666طرطوس جامعةميادهسعداالياسانطانيوس1706437

39.633طرطوس جامعةمحاسننحاسعطاءحنان1706568

39.633طرطوس جامعةغصونخليلمعنتالة1706476

39.55طرطوس جامعةسوسنسلومياسرعمار1706913

39.533طرطوس جامعةليلىيوسفبسامجورج1706515

39.516طرطوس جامعةمنىعليغالبيوشع1707317

39.516دمشق جامعةليناالعليوليدمحمد1702560

39.5دمشق جامعةزهارالياسينمروانكرم1702057

39.5طرطوس جامعةجمانهسلومعدناننوار1707186

39.483دمشق جامعةنسيبةعمر الشيخغازيرحمة1701037

39.416دمشق جامعةنسيبهجمعهحسنماريا1702243

39.416دمشق جامعةبندرالشلبيالحفيظ عبدانس1700390

39.4دمشق جامعةفاتنالعيس حوامحمدباهلل معتصم1702690

39.383دمشق جامعةامونهالغنيمعايشريم1701297

39.366حماة جامعةرلىدبجفادينور1706306

39.366طرطوس جامعةردينهابراهيممعدالين1706430

39.366دمشق جامعةرشاالشعالماهر محمدعمار محمد1702461

39.366تشرين جامعةاملكريماحمدحوراء168941

39.366طرطوس جامعةريمنصيرعاطفعدي1706825

39.35دمشق جامعةرباالباشاحسينروان1701217

39.35طرطوس جامعةدياناريشهاشرفهيا1707254

39.333تشرين جامعةميساءجونيفؤادأمجد1704929

39.333طرطوس جامعةهنادهمحمدنزارحنين1706574

39.333طرطوس جامعةهدوءسلطانيمحمدعلي1706888

39.316طرطوس جامعةندىزيزوننزار محمدروان1706672

39.316طرطوس جامعةسناءحسنجودتوالء1707274

39.3دمشق جامعةيسرىريحاويبكريأنسام1700108

39.3دمشق جامعةايمانسرايجيعزالدينرنيم1701150

39.283دمشق جامعةديانامعروفمنافمجد1702298

39.266طرطوس جامعةمنيرهسليمانهيثمايناس1706449

39.266دمشق جامعةشذىالخلفخالداحمد1707354

39.256دمشق جامعةنجوىالمزيدغنامالعباس1707370

39.25تشرين جامعةهدىطاهرعدنان محمدهبه1705875

39.25دمشق جامعةصباحالعيديوسفماهر1702271

39.233دمشق جامعةكنانهالمصريطالبالنه1702114

39.233دمشق جامعةسمرغزالهنضالساره1701410

39.216دمشق جامعةلميسالواكدفاديامجد1700361

39.183حلب جامعةلينابشخنجيجورجحبيب1703381

39.166طرطوس جامعةنهلهسعدمصطفىرزان1706626

39.166تشرين جامعةمنالمحسنعباسانغام1705055

39.1دمشق جامعةبثينهمنصوررضوانفارس1708483

39.083طرطوس جامعةهيفاءتفاحهأيمنآيه1706376

39.05البعث جامعةعنودطعمهانوربيتر1704157

39.05دمشق جامعةجوهرهالذفيلسالمهارواد1700256

39.05طرطوس جامعةاسماحسينمشهورعلي1706894

39.05دمشق جامعةيليناالجبل شيخمحمودديانا1700923
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39.016دمشق جامعةرانياحدادفؤادانس1700393

39.016دمشق جامعةربيعهالمسالمهغسانراما1700974

39حماة جامعةليلىأخرسصفوان محمدعماد1706175

39طرطوس جامعةريمالشيخمازنمعن1707122

38.983دمشق جامعةفاطمهالعبيدحكمتمحمد1702373

38.983دمشق جامعةرائدهشباطابراهيمخليل محمد1702384

38.966تشرين جامعةوداددرويشثائرصبا1705445

38.966دمشق جامعةضياءفارسخالداسامه1700269

38.966دمشق جامعةرائدهحسونزيادلبنى1702119

38.966حلب جامعةليناطوبجيميشيلحال1703399

38.95حلب جامعةاملكرديموفقروان1703488

38.933حلب جامعةدانياعباديمحمدرند1703474

38.916البعث جامعةجورجيتاختياراسامهسيراج1704416

38.9حماة جامعةفيحاءقاسمهيثمامل1706001

38.9دمشق جامعةسوسنأنيسمنذرنسرين1702826

38.866تشرين جامعةنهلهشريقهميكائيلعلي1705547

38.866تشرين جامعةهدىحسين الحاجعمادسيماء1705431

38.833تشرين جامعةمريممحسناحمدفاطمة1705591

38.816دمشق جامعةليناخليل حاجاللطيف عبدآحمد1700015

38.783طرطوس جامعةاميرهمحمودفؤادسليمان1706758

38.766دمشق جامعةخلودالذيابوائلميس1702763

38.75دمشق جامعةمريمالشحتربيعفاطمه1701964

38.75دمشق جامعةحوريهالحالقصفوحآحمد1700014

38.716دمشق جامعةهانيهخاطر ابوايادفراس1701982

38.7البعث جامعةسميرةبدويمصطفىمنيرة1704770

38.7دمشق جامعةروالعبيدتوفيق محمدطارق محمد1702419

38.683دمشق جامعةفاتنغزاوياحمدكوثر1702083

38.683دمشق جامعةمنىزغموتمحمدلين1702203

38.683تشرين جامعةماجدةالسكيفرامزمايا1705665

38.65دمشق جامعةغزوهباظكريمعمر1701852

38.65البعث جامعةروكسانعليرئيفرغد1704302

38.65البعث جامعةعبيرالفينفايزلجين1704591

38.616دمشق جامعةرضابفاضلياسرعمار1701831

38.6طرطوس جامعةغديرسليمانفاديالرا1706975

38.55دمشق جامعةصفاءالنويصرسلمانريتا1701269

38.55دمشق جامعةسمرعجاويمروانمحمد1702526

38.533دمشق جامعةندىحبالبسام محمدرنيم1701160

38.516طرطوس جامعةاحالمديبوعادليزن1707299

38.5تشرين جامعةعفراءجديدعليجنان1705124

38.483دمشق جامعةسميرهبلعوصزيادهللا هبة1702946

38.466طرطوس جامعةثناءدرويشايمنياسمين1707285

38.466دمشق جامعةامنةحسين السيدحسينناريمان1702781

38.45طرطوس جامعةسمرحلومباللريدان1706679

38.433البعث جامعةابتسامالزيرعادلجود1704184

38.433دمشق جامعةاملغياضعيسىغفران1701907

38.433تشرين جامعةثناءمرعيايمنابراهيم1704970

38.433دمشق جامعةفاطمهنظامظافرنور زينب1701350

38.383دمشق جامعةفاطمةزيد ابوالفتاح عبدسمر1701497

38.35دمشق جامعةريماالصعوبماجدمجد1702293

38.35دمشق جامعةمنالالموعدالسالم عبدانس1700391
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38.35طرطوس جامعةليلىجديديونسبتول1706464

38.3البعث جامعةاليسارالفاخوري البر عبدراميساره1708374

38.3حماة جامعةاميمهالعيسىحسناحمد1705983

38.283حلب جامعةهالهموسىجوزيفباوال1703303

38.283تشرين جامعةشهرزاتحسنهمنذرسليمان1705410

38.266دمشق جامعةميساءحجازيمحمدماهرعمار1701826

38.25البعث جامعةمنيرهالنيسانينزيهسوزان1704413

38.25البعث جامعةتماضرالخليلالدين عمادكندة1704582

38.233تشرين جامعةليندهسمندربساممجد1705677

38.233دمشق جامعةفايزهالسليمانمحمدلورا1702156

38.216دمشق جامعةفلايرصادقليمجابرضوان1701062

38.216دمشق جامعةغيداءالمحاميدوحيدراما1700996

38.2دمشق جامعةندىالخيميبشارأحمد1700009

38.2دمشق جامعةلماالخطيبلؤي محمدعمر1701854

38.2تشرين جامعةفدوىالحيصهفارساحمد1708037

38.183طرطوس جامعةمهاعبودوسيمالين1706431

38.166دمشق جامعةسليمهالغصينيونسلميس1702153

38.15دمشق جامعةخديجةقيشانيجميلحمزة1700786

38.133دمشق جامعةعبيرمحمدوائلأغيد1700049

38.1طرطوس جامعةغصينىعليعليفاطمه1706945

38.1دمشق جامعةهدىالحسكيالدين محيياسر1703126

38.083البعث جامعةرقيةالياسينعليفاطمة1704554

38.083دمشق جامعةسوزانالشامياحمدغيث محمد1702469

38.016دمشق جامعةبرلنتهملصعصام احمدخالد1700831

38دمشق جامعةايمانالزعبيمأمونماجده1708596

37.983حلب جامعةاميرهشاالتيعبدالكريمقصي1703730

37.966دمشق جامعةحناناحمدسلمانمحمد1702407

37.95دمشق جامعةسميرةبيرقدارتحسينعمر1701836

37.95دمشق جامعةمهاحميدةرياضهيا1703036

37.916دمشق جامعةتغريدالسعديالدين حسامجودي1700698

37.916طرطوس جامعةغادهمحمودطاللغزل1706922

37.9دمشق جامعةرناجبانعصامماسة1702257

37.9طرطوس جامعةشيمسرورالمجيد عبدكرم1706960

37.883تشرين جامعةاخالصسكيفاحمدزينب1705356

37.883دمشق جامعةنائلهالميدانيمروانيزن محمد1702568

37.883دمشق جامعةعفراءعدرهقصيغيث1701926

37.866البعث جامعةفاطمةالحمقعليزينب1704365

37.866دمشق جامعةغادهالدليياسرعمار1701829

37.866دمشق جامعةحنانشعبانبشاريمامه1703164

37.866دمشق جامعةمنىاالسديمحمدآيه1700165

37.85البعث جامعةسناءاالسبربسيمساره1704371

37.833دمشق جامعةجميلهالحفيريابراهيمإحسان1700005

37.833دمشق جامعةحنانصادق حاججعفرفاطمه1701961

37.666دمشق جامعةناتالياالرضاعقبهكامل1707770

37.4حلب جامعةيسرىشغالهزياد محمدطارق1708519

37.35دمشق جامعةكفاحعيسىعزالدينسعيد1707481

36.883دمشق جامعةزكيهابراهيممحمدسليمكلشاه1707557

36.65دمشق جامعةنسرينمحمدبنكينليلوز1707573

36.416دمشق جامعةنهادقصابسميرسعيد1707480

36.35دمشق جامعةبيروزهمحمودبهاءالدينامكيان1707372
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36.266دمشق جامعةسارهعلي حاجمحمدباسل1707385

36.116دمشق جامعةعصمتالحسينيحسامرغد1707843

35.95البعث جامعةفاطمهالعجيمحمدسراب1708097

35.4دمشق جامعةعزهكعيدراتبغياث1708375

34.916البعث جامعةاسعافالبياعمحمدحسن1708112

34.7البعث جامعةنهادالعموريمحمدامنه1708115

33.816دمشق جامعةمريمدعدوشهللا عبدمحمد1708202

32.95البعث جامعةغنيجيجديدمعروفميس1708315

32.366البعث جامعةرجاءغازيمروانمايا1708319

30.733البعث جامعةسميرهمباركمحمدلجين1708331

29.1دمشق جامعةسهادالداوودي نافعحسامحيدر1708637

29.1دمشق جامعةنهلةالعثمانعمررامز1708345

26.8دمشق جامعةلقاءالجريصيجمالليث1708024

24تشرين جامعةودادالعلوانخالدتامر1708677

20تشرين جامعةهيفاءاحمدجمالهيفاء1708338

17.7دمشق جامعةرندهالقيسينبيلنورس1708026

14.9البعث جامعةكندهالدين شمسفهدفرح1708444

0دمشق جامعةرندهحمزهجمالرنيم1708546

0دمشق جامعةحمادة هالةزينوأمجدمازن1707803

0دمشق جامعةهبةاورشومعتزنور1708359

0دمشق جامعةتهانيالحوامدهاحمدايمان1708515

0دمشق جامعةمدهللا وحيدهالنمريهويديفارس1708036

0دمشق جامعةعبيرنشأةعرفاناسماء1708348

0دمشق جامعةخلوهالسلطانحمودمحمد1708516

0دمشق جامعةرانياالهبشهسامرليليانا1708587

0دمشق جامعةملكالوتارحسينعلي1708351

0دمشق جامعةناديايحيى رشيد زهيرالعابدين زين1708625

0دمشق جامعةروادالرزعليآيه1708586

0حلب جامعةمنىالدرويشحسيبمحمد1708566

0دمشق جامعةناديايحيى رشيدزهيرالبراء محمد1708626

0دمشق جامعةشيماءالفاضلقيس محمدزهراء1708676

0دمشق جامعةريمزقزقسعيدساره1708555

0دمشق جامعةنومهالمحيمدهاشمرشا1708569

0دمشق جامعةريمافرمزيادطارق1708525

0دمشق جامعةخالديهالشلشعبدحمد1708577

0حلب جامعةوفاءشنينةزكرياسنا1708532

0دمشق جامعةخلودزيدانحسانروان1708529

0حماة جامعةفاتنالمصريغسانالهادي عبد1708579

0حماة جامعةفاديهحمدون شيخحسانبسمه1708426

0البعث جامعةهناءالعليالرحيم عبدمحمد1708593

0طرطوس جامعةفرحدحهوليدراما1708600

0حماة جامعةجسناءخليل شيخعادلملك1708449

0تشرين جامعةانصافالجدايل ابوعليغنى1708601

0البعث جامعةرنيمالتركمانيعمرصبا1708443

0حلب جامعةوفاءالبزاعيهللا عبدراما1708456

0دمشق جامعةصفاءالمطرعبداللطيفبشر1708429

0حماة جامعةايمانالخطيبياسر محمدبشرى1708464

0دمشق جامعةسناءسميرنايفحال1708422

0دمشق جامعةنسرينقطامشبشارريما1708418

0دمشق جامعةناديايحيىزهيراقبال محمد1708410
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0حلب جامعةخلودعلي الحاجوليد محمدمحمود1708571

0حماة جامعةريمعروانياللطيف عبدأحمد1708409

0دمشق جامعةمنالالمخلالتييحيىمرام1708406

0حماة جامعةأروىجعمورمهندنهى1708435

0حماة جامعةختامالكريم العبدالعزيز عبدعاتكه1708481

0طرطوس جامعةهيامديبيوسفسيف1708501

0دمشق جامعةبيداءناجيخالدناجي1708638

0حماة جامعةفوزيههبرهغسانيسرى1708499

0دمشق جامعةميساءماردينيعدنانحمزة1708033

0دمشق جامعةابتسام شاهطالب محمدعباس محمد1708011

0حماة جامعةنجوىامين ابومحمدصبا1708455

0البعث جامعةساجدهعسافاسامهدالل1708482

0دمشق جامعةفتحيهالعودهخالدهناء1708512

0دمشق جامعةروالدرهخالدليالس1708473

0دمشق جامعةمنتهىحماميفهد محمدمرح1708379

0البعث جامعةميساءالخيالالحكيم عبداحمد1708392

0دمشق جامعةفرحهالدالييوسفتسنيم1708471

0دمشق جامعةسهىخبازعامرانطون1708597

0دمشق جامعةناهدهاسدمحمدهبة1708346

0دمشق جامعةروعهدعبولايمنروان1708376
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