
2018/2019اسماء المقبولين بمفاضلة منح الجامعات الخاصة للعام الدراسي 

الفرع العلمي- المرحلة النهائية 

االمالثالثي االسمالمحافظةاالكتتاب

 مجموع

القبولالتفاضل

دمشق ريف-البشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2389خدوجمنذر عجاج حيدردمشق23122

دمشق ريف-البشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2385سحرسرى ناصر الشاميدمشق ريف24102

دمشق ريف-البشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2377رابياأسامه خلدون جنبالطالسويداء3524

دمشق ريف-البشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2365وصالبشار فادي سلومحماة16919

دمشق ريف-البشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2364ميادهفادي منهل الخوريدرعا6946

دمشق ريف-البشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2364حليمهنور عدنان الشحشوحدرعا9448

دمشق ريف-البشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2356نعماتأماني احمد رشيددرعا11310

دمشق ريف-البشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2355منىدينا محمد فادي ازهريطرطوس11733

دمشق ريف-البشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2355رحابراما مكرم رشيدطرطوس11735

دمشق ريف-البشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2354حنانأحمد محمد غيظةالقنيطرة8808

دمشق ريف-البشري الطب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2354صفاءرامه وليد يوزباشيدمشق ريف27311

دمشق-البشري الطب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2387لميسمارال ميشيل عبسيدمشق41844

دمشق-البشري الطب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2385ناديارغد عالء الدين الحلقيدرعا10493

دمشق-البشري الطب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2380رانيانايا هيثم ابراهيمدمشق ريف25753

دمشق-البشري الطب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2376زينبآسيا مفيد العباسدرعا10572

دمشق-البشري الطب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2374عائدهمحمد خالد الزعبيدرعا7096

دمشق-البشري الطب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2372لبنهعبد الرحمن محارب المحاربدرعا7087

دمشق-البشري الطب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2372محاسناسماء محمد معتز النوفيدمشق40354

دمشق-البشري الطب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2370مهاميري عماد نخلهدمشق ريف27761

دمشق-البشري الطب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2369أسماءعبد هللا منذر شياحدمشق26557

دمشق-البشري الطب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2365اسماءغنى بسام المصطفىدمشق40657

دمشق-البشري الطب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2362لماماسه باسم بيتمونيدمشق ريف27570

طرطوس-البشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2383هيفاءماريا فادي صايغطرطوس13301
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طرطوس-البشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2379غريدهجورج الياس سمعانطرطوس8102

طرطوس-البشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2375ريمجعفر محمد سالمةحماة17866

طرطوس-البشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2372روعهعلي حسن مهناطرطوس9769

طرطوس-البشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2371اقبالبهاء رامز الجملطرطوس7434

طرطوس-البشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2369غوىساره ياسر ديبطرطوس11749

طرطوس-البشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2368سالفهسلدار وفيق اسماعيلطرطوس13257

طرطوس-البشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2363علىلينه عبدالرزاق حمزهطرطوس13419

طرطوس-البشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2360انعاممايا ايمن شلوفطرطوس13073

طرطوس-البشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2360فوزهعلي فؤاد حسندمشق ريف17987

طرطوس-البشري الطب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2358اميرهسالف محمود عباسطرطوس14151

حمص-البشري االطب - (الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2375ابتسامنور يقظان عباسطرطوس11785

حمص-البشري االطب - (الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2360هديلجورج ميشيل حدادحمص12925

حمص-البشري االطب - (الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2356سهيلهاليسار علي حسنطرطوس12992

حمص-البشري االطب - (الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2351نهلهعيسى محمود قاسمطرطوس7740

حمص-البشري االطب - (الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2348غيساءسراب احمد حسينطرطوس12102

سهى جيزيل مؤنس غانمطرطوس11753

 فاتمه

حمص-البشري االطب - (الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2348ليليان

حمص-البشري االطب - (الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2342سهامأمجد جمال الفنديدرعا7045

دمشق-(البشري الطب - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2360اسمهانسوزان موفق الغصيندرعا10140

دمشق-(البشري الطب - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2357أميرهمصطفى حسن صعبالسويداء3982

دمشق-(البشري الطب - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2354انعامبشار عماد العيددرعا7925

دمشق-(البشري الطب - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2348خولةآالء عبد اللطيف الهايسالقنيطرة10511

دمشق-(البشري الطب - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2347روعهبيرال ناجي يبروديدمشق ريف23094

دمشق-(البشري الطب - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2345حلوهرهف موسى الخصابهدمشق ريف22844
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دمشق ريف-الصيدلة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2343سحربشرى حسام سلومحماة25938

دمشق ريف-الصيدلة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2321جميلهميس منذر أحمددمشق ريف24013

دمشق ريف-الصيدلة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2320حنانبشرى اكرم عينيهدمشق ريف26447

دمشق ريف-الصيدلة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2316عائشهراما عبد الكريم العباديالزور دير6298

دمشق ريف-الصيدلة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2299نهلههديل ذكي محموددمشق46364

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2335منورنور محمد هاشمدرعا10330

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2320ميأنا ماريا انطون الجالدمشق41933

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2315لميسريم تيسير الشناعهدرعا9059

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2315ليندانور جمال حج حسينالزور دير6446

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2299سميرهابراهيم عماد بعيوندمشق ريف16738

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2299هندثريا فاروق الحاج عليدرعا9668

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2299شيرينمحمد ماجد طليدمشق ريف16977

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2299نائلهمودة محمود علي ديبدمشق44347

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2299آسياوعد محمد جمال الحريريدرعا9502

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2299عفافراما علي المسالمهدرعا9118

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2299غادههدى عبد الباري الشلبيدمشق ريف22364

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2299سوسنآيه محمد االطرشالسويداء6021

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2313يسرهتيماء مصطفى الحاج عليدرعا11206

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2305والءمرام نضال حافظدمشق ريف27590

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2301ايمانمايا مازن شططدمشق40745

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2299ُحسنهناء صالح شحروردمشق47299

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2299غصونسامي محمدعزت الحريريدمشق20070

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2299مريمرنيم أحمد مريمهدمشق ريف22616
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دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2299فاطمهمحمود محمد غنامدمشق ريف17863

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2299منتهىعقيل رئيف االحمددمشق ريف18031

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2299اميمهايهاب كمال صعبالسويداء3988

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2298ثناءسهر علي زين الديندمشق ريف24360

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2298باسمهبتول رضوان النبويهدمشق40419

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2298باسمهمريم سامر صافيهدمشق46435

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2343فاطمهريم ابراهيم الوعريدمشق43981

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2341احسانراما ابراهيم الراويدمشق41699

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2336ايمانفرح كمال تونجالحسكة14202

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2299ثناءهديل باسل شلحهدمشق ريف26817

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2299نواليارا بسام سليمدمشق41399

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2299روضهتقى موفق بني المرجهدمشق42918

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2299سوسنرند علي اليوسفدمشق ريف25749

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2299رنهسدره بسام ناعورهدمشق ريف25768

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2299خزنةنمر صالح زغبيدمشق26350

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2299ربيعهدانيه وليد زعموطدمشق46208

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2299سهيرماسه محمد عقيددمشق43951

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2299رانيهكارول ماجد نعمهدمشق ريف25726

حمص-الصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2364رفيفغدي حسام عليطرطوس6476

حمص-الصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2348خديجهرغد وفيق سالمهطرطوس15718

حمص-الصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2319سحرريما سمير ضاهرحماة25971

حمص-الصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2299أميرهتانيا ممتاز دباشيطرطوس12351

حمص-الصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2299عبيرغاليه محمد الدبياتحماة28035
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حمص-الصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2298سحرنور أحمد الحسينحمص19027

حمص-الصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2298فدوىشهد محمود السليمانحمص21314

حمص-الصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2298هيامأماني فيصل الصالححمص18545

حمص-الصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2298بسمهخديجه سامر خير بكحمص18010

حمص-الصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2298ثناءمجد سامي سلومحماة16978

حمص-الصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2298روعهساندي مشهور ديبحمص20347

حمص-الصيدلة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2298فلايرأماره سالم صالحدمشق ريف27128

حلب-الصيدلة-(سراقب– إدلب) الخاصة ايبال جامعة2299مريمخيرالدين محمد العيسىحلب23166

طرطوس-الصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2374ايمانلين مازن حسنطرطوس13589

طرطوس-الصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2368هناءحال محمود سودانطرطوس13975

طرطوس-الصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2361هندأماني حسان عمرالالذقية19069

طرطوس-الصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2349سناءجلنار علي حمودطرطوس13970

طرطوس-الصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2344غيداءامجد علي عليطرطوس8518

طرطوس-الصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2339سمرهيا احمد طهحماة26795

طرطوس-الصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2338وفاءسوسن رياض العليطرطوس14119

طرطوس-الصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2332ياسرهمايا عاطف سلومطرطوس12412

طرطوس-الصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2326صفاعال عبدو سليمانالالذقية18899

طرطوس-الصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2321لقاءعيسى ابراهيم حسنالالذقية13048

طرطوس-الصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2304سهيلهمروى غسان سلطونطرطوس14070

طرطوس-الصيدلة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2303عمشهعال مصطفى المعروفطرطوس13995

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2298ريماليان محمد عبد المنعم الشتيويدمشق40701

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2298صفاءروز ايمن قره جنهدمشق46661

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2298نوالعز الدين محمد القويدردرعا7252
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دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2298مدياناساندي نورالدين مصطفىدمشق ريف25860

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2298ابتسامبتول ايسر علوشدمشق42190

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2298ثناءتسنيم محمد أحمددمشق ريف37188

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2298رأفتشهد فريد الديريدرعا9828

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2297نهلهعبد السميع محمد رائد سماقيهحلب25624

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2297ليلىأحمد محمود عربيةدمشق ريف16746

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2297غناآيه فراس شهيبالسويداء5692

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2297فايزهساره محي الدين غورانيدمشق42667

دمشق-الصيدلة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2297فاطمهريم عبد هللا الزينحمص22776

دمشق-الصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2297امتثالمالك أسعد عكلهالزور دير6164

دمشق-الصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2296ايمانرؤى احمد نادردمشق40520

دمشق-الصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2296تغريدزينب حكمت أحمدطرطوس14609

دمشق-الصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2296فاطمهرهف عاصم العلوهدمشق48054

دمشق-الصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2296فاطمهرهف علي العردمشق ريف22926

دمشق-الصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2295امتثاللجين رضوان نتوفدمشق46969

دمشق-الصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2295مهاأحمد عبد العزيز العسافحمص14610

دمشق-الصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2295كميالريما نضال صواندمشق ريف25651

دمشق-الصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2294جيهانامنه عبدهللا االبراهيمدمشق46014

دمشق-الصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2294كنوزراتب حسان الفاخوريحمص10055

دمشق-الصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2294سمرجولي انطون العصفوردمشق ريف33437

دمشق-الصيدلة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2293ريمفادي ماجد عابدهدمشق21544

الالذقية-الصيدلة - (طرطوس) المنارة جامعة2345سهيلهرشا يوسف حليبيهالالذقية15538

الالذقية-الصيدلة - (طرطوس) المنارة جامعة2341سمرجمانه سميح غالونجيالالذقية19103
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الالذقية-الصيدلة - (طرطوس) المنارة جامعة2330زينبسوزانا محمد الخطيبالالذقية16840

الالذقية-الصيدلة - (طرطوس) المنارة جامعة2308نغملين ماهر خيربكالالذقية16103

الالذقية-الصيدلة - (طرطوس) المنارة جامعة2299آسياآالء فراس ست الدارالالذقية15048

الالذقية-الصيدلة - (طرطوس) المنارة جامعة2299هيامسالي جالل درويشالالذقية19391

الالذقية-الصيدلة - (طرطوس) المنارة جامعة2299منالآية شمس الدين الشيخالالذقية17309

الالذقية-الصيدلة - (طرطوس) المنارة جامعة2299رانياجوزفينا أنيس معوضطرطوس13791

حمص-الصيدلة - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2319فاطمهفجر رامز عسكورطرطوس6565

حمص-الصيدلة - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2310يسرىخضر حسان محمودطرطوس8554

حمص-الصيدلة - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2303سمرحال محمد طالل جنياتحمص17236

حمص-الصيدلة - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2299ابتهالغنوه ابراهيم جوهرهحماة27610

حمص-الصيدلة - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2299لمىبتول محمد بشير الجندليحمص17706

حمص-الصيدلة - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2298خلودصبا شعيب ياسينطرطوس11237

حمص-الصيدلة - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2298مديحةجمانة ميمون عيسىحماة26298

حمص-الصيدلة - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2298نهىآالء خالد حمودهطرطوس11889

دمشق-االصيدلة - (الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2302سمرعمار عهد الكنجدمشق22136

دمشق-االصيدلة - (الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2298وفاءراما عبد الناصر الكيالنيدمشق ريف22608

دمشق-االصيدلة - (الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2296ميسونصادق نزير ابوفخرالسويداء3538

دمشق-االصيدلة - (الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2295هاجررنيم عبد المولى حيدردمشق ريف36457

دمشق-االصيدلة - (الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2295ايمانبراءه ايمن جمعهالقنيطرة11146

دمشق-الصيدلة - ( درعا)-  الخاصة قاسيون جامعة2298ابتسامنور الهدى زكريا الحلقيدرعا10606

دمشق-الصيدلة - ( درعا)-  الخاصة قاسيون جامعة2298ايماننور محمد سرمينيحلب36007

دمشق-الصيدلة - ( درعا)-  الخاصة قاسيون جامعة2298حليمهدعاء راتب الغوثانيدرعا10248

دمشق-الصيدلة - ( درعا)-  الخاصة قاسيون جامعة2297أميرهآيه محمد ماجد النابلسيدمشق40405
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دمشق-الصيدلة - ( درعا)-  الخاصة قاسيون جامعة2297رغدهساره حسان الحورانيدرعا9126

دمشق-الصيدلة - ( درعا)-  الخاصة قاسيون جامعة2297بشرىمحمد عباده محمد ايمن تيناوىدمشق23011

دمشق-الصيدلة - ( درعا)-  الخاصة قاسيون جامعة2297رشازينه عبد الغني ناقيشهدمشق ريف27391

دمشق-الصيدلة - ( درعا)-  الخاصة قاسيون جامعة2189صفاءحيدره نبيل الخيردمشق ريف35606

دمشق-الصيدلة - ( درعا)-  الخاصة قاسيون جامعة2296ماجدهمجد فايز شيخ البساتنهدمشق ريف17976

دمشق-الصيدلة - ( درعا)-  الخاصة قاسيون جامعة2296جمانهاسراء طلعات الميسردمشق ريف32002

دمشق-الصيدلة - ( درعا)-  الخاصة قاسيون جامعة2296مونانادالل محمود شرفدمشق41693

دمشق-الصيدلة - ( درعا)-  الخاصة قاسيون جامعة2296نزههسالي يحيى السعيدالالذقية15264

دمشق-صيدلة - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2299نجودشمس بدر الدين يوسفدمشق ريف22499

دمشق-صيدلة - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2299روالميشيل عيسى الياسدمشق23135

دمشق-صيدلة - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2298حناناية حسن عبد العزيزدمشق ريف27060

دمشق-صيدلة - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2298خلوددالل رؤوف االعرجدمشق ريف32666

دمشق-صيدلة - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2298صفاسدير وهيب الرفاعيدمشق41738

دمشق-صيدلة - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2298جهينهإلين عبد الرؤوف الشوفيالسويداء5677

دمشق-صيدلة - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2298يسرىمحمد عبيد الطياسنهدرعا7164

دمشق-صيدلة - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2298خديجهمؤيد مطيع عثماندمشق31804

دمشق-صيدلة - (دمشق ريف-  التل)-  الخاصة الشام جامعة2298ابتساممجد قاسم الصبيحدرعا6713

الالذقية-صيدلة - (الالذقية)-  الخاصة الشام جامعة2350كروانعلي فؤاد حبيبدمشق27151

الالذقية-صيدلة - (الالذقية)-  الخاصة الشام جامعة2318عبيراليسار سالمي عديرهالالذقية16644

الالذقية-صيدلة - (الالذقية)-  الخاصة الشام جامعة2318صفىمحمد عثمان بيلونهالالذقية9780

الالذقية-صيدلة - (الالذقية)-  الخاصة الشام جامعة2298ليلىهديل جابر اسماعيلالالذقية17623

الالذقية-صيدلة - (الالذقية)-  الخاصة الشام جامعة2298هالهريم ايمن عليالالذقية17241

دمشق ريف-األسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2360سهامآنا فائز داودحماة25933
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دمشق ريف-األسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2344فاطمهمحمد ابراهيم صماديدمشق ريف17141

دمشق ريف-األسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2340فاطمهامنه محمد القديميدمشق ريف24458

دمشق ريف-األسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2339ابتساملين منال عبدهللاحماة26017

دمشق ريف-األسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2334روالهمام غسان مرشد رضوانالسويداء3681

دمشق ريف-األسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2329غادهميخائيل الياس جبورحمص13250

دمشق ريف-األسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2325هزارمحمد عمران محمد جمال قطيطدمشق20586

دمشق ريف-األسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2319املزياد جاسم الحميددمشق23504

دمشق ريف-األسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2316مايلهليث مرهف الخوري توماحماة16974

دمشق ريف-األسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2308هناءغزل بشار دويبحماة25997

دمشق ريف-األسنان طب-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2306سوسنتاج حسام بطرسحماة16922

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2372عبيرمحمد احمد العقلهالقنيطرة8587

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2362هبارهام أحمد الطنانيدمشق ريف32726

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2355زهوررنيم خالد خطابدمشق ريف27350

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2340انتصارليليان كمال محمودالقنيطرة11320

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2337منىجلنار ياسر البلخيدرعا11417

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2330تغريدمحمد نضال الفتيحدرعا8038

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2326رنامحمد خير ماهر العتمهدرعا7100

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2326حنانآيه علي المصريدرعا10243

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2321فايزهرغد منصور طهدمشق ريف27332

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2320الفتقصي ثامر ابو فخرالسويداء4532

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2317شيرينمايا محمد عرفان الرحبيدمشق40332

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2317خلودرند مدين عبد هللادمشق ريف27343

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2355جميلهميالد طوني حريزدمشق21289
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سهيل صفوان لقطينهدمشق ريف17328

 ماري

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2353كلير

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2347سوسنحنين وليد عايديدمشق40488

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2321هدىعبد الرحمن فؤاد كوزليدمشق23269

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2316ريمنور محمد الشبيبدمشق ريف23945

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2314سهيرمحمد عماد منوردمشق31856

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2311شهرزادمنيار عصام عليالقنيطرة11098

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2311هالهيوسف جورج ابراهيمدمشق ريف16142

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2311رشاساره هادي شحادهدمشق40603

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2305لينالمى عبد الحكيم العبوددرعا11365

دمشق-األسنان طب-(درعا اوتوستراد) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2303فضيلهفاطمه خالد خشفهدمشق ريف24216

طرطوس-األسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2343لميسيوسف زيد غصهالالذقية12970

طرطوس-األسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2334غيثاءراشيل الياس وسوفطرطوس12757

طرطوس-األسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2327سهامعلي عدنان معيطهطرطوس6204

طرطوس-األسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2315رناريتا نزيه جرجسطرطوس13753

طرطوس-األسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2314تغريديارا منذر ندهطرطوس13100

طرطوس-األسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2311زكيةعبدالرحيم عبدالكريم خضرالزور دير10211

طرطوس-األسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2309يسيرهغدير عصام صالحطرطوس8185

طرطوس-األسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2299ميسونعالء منير نادرالسويداء3799

طرطوس-األسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2299ودادايمان عبد الرحمن هرموشالالذقية18738

طرطوس-األسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2299مهافارس حسان واحديالالذقية9722

طرطوس-األسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2299سهاتيماء دانيال العماطوريالسويداء6834

طرطوس-األسنان طب-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2299فيروزعلي يحيى العلونيالالذقية12118

حمص-األسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2341نزيههفرح عدنان قاسمحمص21166
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حمص-األسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2336ميسونيوسف حبيب زحلوقحماة16698

حمص-األسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2327غدراننايف عبد الرزاق رزوقحماة20490

حمص-األسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2319سمرتيماء لويس اسكافحماة25942

حمص-األسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2316شهالبيير رائد سيفحمص13243

حمص-األسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2310رانيهأيهم أحمد عجيبطرطوس7672

حمص-األسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2305بهيهيمن رياض كرومطرطوس11526

حمص-األسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2302رانيهموسى جرجس عطا هللاطرطوس9776

حمص-األسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2299سوسنحنين نضال مصطفىطرطوس14604

حمص-األسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2299لمياءأحمد سليمان اسماعيلحمص12472

حمص-األسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2299يمامهليث سمير ابو فخرالسويداء3727

حمص-األسنان طب-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2299كونولمرتضى ماهر رحالحمص10440

حمص-األسنان طب-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2326سلمىبشار أيمن البطرسحماة16915

حمص-األسنان طب-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2299غادهخالد يوسف الجمالالسويداء3774

حمص-األسنان طب-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2298اسمهانرهف منيب النقريحمص18267

حمص-األسنان طب-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2298سناءغزل اسامه الصالححمص18605

حمص-األسنان طب-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2298جاكلينبشار عادل عوضحمص14824

حمص-األسنان طب-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2298عزيزهاحمد محمد الهليلحلب29727

حماة-االسنان طب - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2331مجدهيما جرجس منصورحماة26054

حماة-االسنان طب - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2327سماحدالل عماد سنكريحماة25957

حماة-االسنان طب - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2314ميساءهبه عبد الرحمن العمريحماة23645

حماة-االسنان طب - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2310ريمايهم نورس يعقوبحماة16914

حماة-االسنان طب - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2299شهامهنور أيمن خانيحماة24384

حماة-االسنان طب - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2299داللدعاء فايز القاسمحمص17734
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حماة-االسنان طب - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2299سميرهمريم عزام الكرديحماة23633

حماة-االسنان طب - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2299صفيةحنان عبدالحميد السيد محمدحماة29274

حماة-االسنان طب - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2299ندىآمنه محمد القاسم قنبرحماة23973

موضي حمد جبارهدمشق ريف24572

عصر

حماة-االسنان طب - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2298يه

حماة-االسنان طب - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2298سهيرعلي عقل السليمحمص11367

حماة-االسنان طب - (العاصي غور-  حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2298فطيمسعاد محمد الحمدانحماة25435

حلب-االسنان طب - (حلب ريف) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2299غادهبتول محمد غياث حايكحلب37606

حلب-االسنان طب - (حلب ريف) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2299نهلهنور محمد وضاح نيالحلب36755

حلب-االسنان طب - (حلب ريف) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2299نادياشادن محمد كيوانحلب38958

حلب-االسنان طب - (حلب ريف) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2299زبيدةحسين أكرم وتيحلب25589

حلب-االسنان طب - (حلب ريف) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2299ضحىسدرة احمد لوزي حبابحلب37227

دمشق-األسنان طب - ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2327روضهمحمد غيث اسامه شبيبدمشق30289

دمشق-األسنان طب - ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2312سوسنمحمد بشير عبد الرحمن اللحامدمشق21438

دمشق-األسنان طب - ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2311سعادخلدون وليد عزودمشق ريف16570

دمشق-األسنان طب - ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2309سناءيوسف محمدخير العسكرالزور دير5172

دمشق-األسنان طب - ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2308رندهحنين راتب الشويتيدمشق ريف22834

دمشق-األسنان طب - ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2304فاطمهمحمد ازهر وليد الجاعونيدرعا7463

دمشق-األسنان طب - ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2302هدىمايا محمد امين الخطيبدرعا10260

دمشق-األسنان طب - ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2300نهالخالد جمال القداحدرعا6689

دمشق-األسنان طب - ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2299سميةمازن فيصل الملحمدرعا6179

دمشق-األسنان طب - ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2299اميمهسجى شكري النجمدرعا10094

دمشق-األسنان طب - ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2299مهاضحى محمد الحسندمشق ريف23179

دمشق-األسنان طب - ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2299نورساره محمدسعيد العدسدمشق44284
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الالذقية-األسنان طب - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة2356ودادصبا ثائر درويشالالذقية19856

الالذقية-األسنان طب - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة2356جوماناآصف وائل حمدالالذقية13554

الالذقية-األسنان طب - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة2339رنانور العيون فداء كبيبوالالذقية17476

الالذقية-األسنان طب - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة2299نهلةالهام عبدالقادر مدنيةالالذقية15060

الالذقية-األسنان طب - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة2299لندهمصطفى محمد زهير زكورالالذقية10657

الالذقية-األسنان طب - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة2298سعادمريم يحيى محمدطرطوس13317

الالذقية-األسنان طب - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة2298أملسمى خالد طيبهالالذقية20745

الالذقية-األسنان طب - (الالذقية) الخاصة الشام جامعة2298منارمحمد امين احمد العتمهدرعا7099

حلب-األسنان طب - (تلحدية-  سمعان جبل حلب)  الخاصة الشهباء جامعة2299تغريدروها غياث دبابوحلب37736

حلب-األسنان طب - (تلحدية-  سمعان جبل حلب)  الخاصة الشهباء جامعة2299علياءفادي محمدطالل شيخ القصابينحلب23223

حلب-األسنان طب - (تلحدية-  سمعان جبل حلب)  الخاصة الشهباء جامعة2298سهاممحمد نور إبراهيم خليل اوسوحلب25759

حلب-األسنان طب - (تلحدية-  سمعان جبل حلب)  الخاصة الشهباء جامعة2298ثناءروان طارق الجميلحلب38541

حلب-األسنان طب - (تلحدية-  سمعان جبل حلب)  الخاصة الشهباء جامعة2298ودادوائل محمد الرفاعيدرعا6598

حلب-األسنان طب - (تلحدية-  سمعان جبل حلب)  الخاصة الشهباء جامعة2298فاتنبشرى محمود بهنسليحلب37612

حماة-األسنان طب  - (حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2298فوزهريماز محمود الشحودحماة24973

حماة-األسنان طب  - (حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2298رناالزهراء ايمن نجارالالذقية17048

حماة-األسنان طب  - (حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2298لطيفهامير عبد القادر قادر آغاحماة15378

حماة-األسنان طب  - (حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2297سوسنمحمد احمد موسىدمشق22184

حماة-األسنان طب  - (حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2297نهادمحمدابراهيم محمد جمال الشهابيحلب24938

حماة-األسنان طب  - (حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2297سحرأحمد نور محمد فاتح مونةالالذقية9567

حماة-األسنان طب  - (حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2297اسيمهرنيم هزاع غيبورحماة27861

حماة-األسنان طب  - (حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2297نايفهمصعب علي عشيشحماة16779

حماة-األسنان طب  - (حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2297ديمالمياء محمد مرهف العقبيحماة24104
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حماة-األسنان طب  - (حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2297رومينداجولي عماد بشورحماة25948

حماة-األسنان طب  - (حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2297املعلي زياد البريديدرعا7019

حمص-التجميل-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2296مانياطارق بسام زحلوقحماة16626

حمص-التجميل-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2296نسرينرويده حسن حمدانطرطوس12155

حمص-التجميل-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2296انتصارحال موسى سالمهطرطوس13016

حماة-معلوماتية - (قرطل تل-  حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2314غفرانمريم أيهم الموسى المكسورحماة24562

حماة-معلوماتية - (قرطل تل-  حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2272عدالوفاء مصطفى العكشدمشق ريف32420

دمشق-واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2348لميسيمان ياسر لقيسالقنيطرة8593

دمشق-واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2334سمررغد جهاد عربدمشق ريف27323

دمشق-واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2290دجاناعلي محمد مرهجدمشق22749

دمشق-واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2287فاطمهروان اسامه اللحامدمشق ريف22492

دمشق-واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2281منىبتول عبد المجيد الشبالقدرعا9907

دمشق-واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2280غيداءهبه رضوان تقي الصغيردمشق42180

دمشق-واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2274وفاءبشرى خالد عجمدمشق ريف33409

دمشق-واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2273جمانهمهند موفق القادريدمشق26802

دمشق-واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2273هناديالبراء خلوف السالمدمشق22474

دمشق-واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2273حياةماسا محمود الزايدالزور دير6399

دمشق-واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2272رحبهايه فجر الرحبيدمشق40395

دمشق-المعلوماتية الهندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2285الهامجيهان جالل الخراطدمشق41570

دمشق-المعلوماتية الهندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2272نداءمعاويه وليد شريديدمشق27779

دمشق-المعلوماتية الهندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2265ريماغنى محمد غسان الشويكيدمشق46262

دمشق-المعلوماتية الهندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2255ندىحيدر عمر الجركادلب2829

دمشق-المعلوماتية الهندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2254روضهعهد يوسف دبسالحسكة8786
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دمشق-المعلوماتية الهندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2250هناءيمنى جهاد خضرالقنيطرة11315

دمشق-المعلوماتية الهندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2241ربىمحمد احمد بسام البعليدمشق22885

دمشق-المعلوماتية الهندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2237مهااحمد جمال البوشدمشق ريف15934

حلب-المعلوماتية الهندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2237منىروان وائل اطليحلب35073

حلب-المعلوماتية الهندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2231شعلةياسر خضر الشيخالرقة8270

دمشق-المعلوماتية الهندسة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2266فاطمهمحمد عبدالرحمن العطيهالزور دير4739

حلب-واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(سراقب– إدلب) الخاصة ايبال جامعة2259نهىإسراء نديم سيفوادلب5072

حلب-واالتصاالت المعلوماتية الهندسة-(سراقب– إدلب) الخاصة ايبال جامعة2231نورارغد يوسف بليدحلب37712

دمشق-(ميكاترونكس) المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2270ابتسامعائشه خالد صوفاندمشق ريف33863

دمشق-(ميكاترونكس) المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2255اسماءمحمد سعيد النهاردرعا6582

دمشق-(ميكاترونكس) المعلوماتية الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2241فادياعمر ايمن حربهدمشق22771

دمشق-المعلوماتية الهندسة قسم- ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2291شمسههبه هللا زكي يوسفدمشق ريف22505

دمشق-المعلوماتية الهندسة قسم- ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2274شذافرح علي سماحهدمشق40671

دمشق-المعلوماتية الهندسة قسم- ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2269سوسنعالء أيمن الحمودالسويداء4523

دمشق-المعلوماتية الهندسة قسم- ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2265روضهوليد مأمون الحاج صالح العانيدمشق23160

دمشق-المعلوماتية الهندسة قسم- ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2261ايمانألفت ماهر يبروديدمشق ريف27124

دمشق-المعلوماتية الهندسة قسم- ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2261صفيهاسماء عدنان المدنيدمشق41404

دمشق-المعلوماتية الهندسة قسم- ( دمشق ريف-  التل ) الخاصة الشام جامعة2258فاطمهمحمود ممدوح البكريدمشق ريف16887

دمشق ريف-المعلومات تقانة هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2284حنانبهاء الدين احمد المصريدمشق22540

دمشق ريف-المعلومات تقانة هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2263نبيلةعبد الهادي عبد الرزاق حيدردمشق ريف19264

دمشق ريف-المعلومات تقانة هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2260بثينهسمر نذير مريمهدمشق ريف24105

دمشق ريف-وااللكترونيات االتصاالت هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2301ايمانكريم رغيد النجاردمشق ريف17333

دمشق ريف-وااللكترونيات االتصاالت هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2276سحرساندي محمد جمعهدمشق ريف24099
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الالذقية-ميكاترونيكس/  الهندسة -  (طرطوس)  المنارة جامعة2166إيمانمحمد مهدي مأمون جطلالالذقية9809

الحسكة-(االتصاالت تكنولوجيا هندسة) والتكنولوجيا الهندسة-(القامشلي)التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2258مهاهيام جمال سليمانالحسكة15437

الحسكة-(االتصاالت تكنولوجيا هندسة) والتكنولوجيا الهندسة-(القامشلي)التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2237كليلورين سليمان سليمانالحسكة14348

الحسكة-(االتصاالت تكنولوجيا هندسة) والتكنولوجيا الهندسة-(القامشلي)التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2170هناءهيفاء حسين العيدالحسكة14015

حلب-(االتصاالت تكنولوجيا هندسة)والتكنولوجيا الهندسة-(حلب ريف)التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2160فاطمهدانيا بكري كزهحلب44334

حلب-(االتصاالت تكنولوجيا هندسة)والتكنولوجيا الهندسة-(حلب ريف)التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2153مريانامحمود هشام عربحلب34182

الحسكة-الحاسوب نظم - (القامشلي) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2251ختامنتالي حسن الخلفالحسكة12850

الحسكة-الحاسوب نظم - (القامشلي) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2250همرينروفند ياسر اسعدالحسكة13802

الحسكة-الحاسوب نظم - (القامشلي) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2245هنوفنجمه محمد العليالحسكة13561

الحسكة-الحاسوب نظم - (القامشلي) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2241فاطمةاللش نصر الدين عبديالحسكة13762

الحسكة-الحاسوب نظم - (القامشلي) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2241رازيهعبير عبدالرحمن شيخ مطرالحسكة12832

الحسكة-الحاسوب نظم - (القامشلي) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2217فاطمهآمنه وليد حج عليالحسكة13798

حلب-الحاسوب نظم - (حلب ريف) التكنولوجيا للعلوم الخاصة قرطبة جامعة2249حسناءسهام عبدالمحسن المحمدحلب36142

حماة-واالتصاالت الحاسوب هندسة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2221فريدهعمار محمد الحسنحماة16162

حماة-واالتصاالت الحاسوب هندسة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2207منىمحمد واصل ابو عذابحماة16983

حماة-واالتصاالت الحاسوب هندسة-(العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2202هديهرامي تحسين العبد العزيزالزور دير5564

دمشق-الحاسوب هندسة - (درعا اوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2281ميساءثريا احمد اشمردمشق ريف25032

دمشق-المعلوماتية هندسة - (درعا اوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2288دعاءطارق محمد مازن فخريدمشق ريف19344

دمشق-المعلوماتية هندسة - (درعا اوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2272هناديرماز عصام محمد جاووشالزور دير7575

دمشق-المعلوماتية هندسة - (درعا اوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2270عفافشهد ابراهيم حفاردمشق41919

دمشق-المعلوماتية هندسة - (درعا اوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2270اسيمههبه محمد سمير راضيدمشق ريف24866

دمشق-المعلوماتية هندسة - (درعا اوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2268رنااسراء سامي الحاج عليدمشق44193

دمشق-والمعلوماتية الحاسوب هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2279فاتنراما محمد ايمن عرفهدمشق46220
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دمشق-والمعلوماتية الحاسوب هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2275ميسونطارق عبد الرحمن الالدمشق20766

دمشق-والمعلوماتية الحاسوب هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2274امتنانرنيم عالء الدين عالء الديندمشق ريف30096

دمشق-والمعلوماتية الحاسوب هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2271اميمهايناس محمد امين البغداديدمشق40054

دمشق-والمعلوماتية الحاسوب هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2269هناديآيه محمد معتز الجزائرليدمشق40062

دمشق-والمعلوماتية الحاسوب هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2257رانيهكرم طريف الشيخالزور دير4189

دمشق-والمعلوماتية الحاسوب هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2256ودادلجين عطاهللا شبليالقنيطرة11006

دمشق-( البرمجيات هندسة/  االتصاالت هندسة ) واالتصاالت المعلوماتية هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة2267فداءمنار الدين عارف حساندمشق26328

دمشق-( البرمجيات هندسة/  االتصاالت هندسة ) واالتصاالت المعلوماتية هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة2267فائزهمنهل بشير السالمهالزور دير4443

دمشق-( البرمجيات هندسة/  االتصاالت هندسة ) واالتصاالت المعلوماتية هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة2262صفاءانوار مهند يونسدمشق42882

دمشق-( البرمجيات هندسة/  االتصاالت هندسة ) واالتصاالت المعلوماتية هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة2255هدىأنوار سليم الراويالزور دير6031

دمشق-( البرمجيات هندسة/  االتصاالت هندسة ) واالتصاالت المعلوماتية هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة اليرموك جامعة2249وسامالنا عطاهللا الحسندرعا9237

حمص-المعلوماتية هندسة - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2247ثناءزينب محمد جنيدحمص19234

حمص-المعلوماتية هندسة - (النضارة وادي-  حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2233جناننهى عبد الحميد ابو شاميحماة26625

دمشق-(والكترونيات اتصاالت) الكهرباء هندسة - (درعا اوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2272ميساءساره محمد جمال الخياطدمشق40599

دمشق-(والكترونيات اتصاالت) الكهرباء هندسة - (درعا اوتوستراد) التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2257هالهجود فاضل كاظمالزور دير6273

طرطوس-الطبية الهندسة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2293هالمحمد علي حسن داؤدالالذقية9802

طرطوس-الطبية الهندسة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2280نورهيوشع آصف سعودطرطوس6924

طرطوس-الطبية الهندسة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2279ريميمام رياض سويقاتطرطوس14128

طرطوس-الطبية الهندسة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2271لميسلمى محمود يونسطرطوس11768

صفا عبد الناصر الغصيندرعا10141

عصر

دمشق-والبيئة المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2264يه

دمشق-والبيئة المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2262صفاءسيما ماهر الرفاعيدمشق41194

دمشق-والبيئة المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2261هناموفق راشد الطيردمشق32267

دمشق-والبيئة المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2261سناءمهند محمد ناصر ابو الهوادمشق ريف15635
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دمشق-والبيئة المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2250رشامايا محمد جهاد زريقدمشق40331

دمشق-والبيئة المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2247سهامحمد نبيل الحبشيدمشق22936

دمشق-والبيئة المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2245منىبشرى كمال الكويفيدمشق ريف23010

دمشق-المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة2284ندىمحمد محمد نبيل دعبولدمشق31873

دمشق-المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة2275فاطمهسدره عبد القادر عبد القادردمشق43927

دمشق-المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة2268توددجودي نوري الشويخالزور دير6274

دمشق-المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة2265هالهبسام محمد مصطفى محموددمشق ريف16223

دمشق-المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة2260نهلهمحمد يزن محمد فؤاد فتالدمشق21449

دمشق-المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة2257صفيهاحمد برهان محيسندمشق25271

دمشق-المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة2245باسمهقصي علي الموسىدمشق20802

حمص-المدنية الهندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2273تهامهزينب علي ديبطرطوس11929

حمص-المدنية الهندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2260ايمانمحمد حمدان احمدطرطوس11003

حمص-المدنية الهندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2246أملميار يوسف يوسفطرطوس15136

دمشق-المدنية الهندسة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2254عفرهمحمد طالل النجرسالزور دير5649

دمشق-المدنية الهندسة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2245رندهحنان مهيدي العلي الحسينالزور دير6073

دمشق-المدنية الهندسة-(الزور دير بادية) الخاصة الجزيرة جامعة2235ايمانمحمود حيدر الشيخالزور دير4282

دمشق-والبيئية المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة2253رائدهروال محمود الخطيبدمشق ريف26749

دمشق-والبيئية المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة2245حمدةوفاء سميح خالددمشق49017

دمشق-والبيئية المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة2239كلودينفادي هيسم الصويريدرعا7007

دمشق-والبيئية المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة2232هيامقصي مرشد القداحدرعا7971

دمشق-والبيئية المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة2230منالاحمد عماد الدين عثماندمشق23696

دمشق-والبيئية المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة2228فلكمحمود مخلف الحمادالزور دير5673

دمشق-والبيئية المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة2227رويدهمحمد محمود الخطيبدمشق30523
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دمشق-والبيئية المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة2225حنانحنين احمد نتوفدمشق ريف33248

دمشق-والبيئية المدنية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة2223اعتمادشام مالك العالياالزور دير7600

دمشق ريف-المدنية الهندسة- (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2294رضيهاكثم ناجي ياغيالسويداء4237

دمشق ريف-المدنية الهندسة- (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2263حميدةمنال عدنان محمد حمزاتدمشق ريف39725

دمشق ريف-المدنية الهندسة- (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2246غصونسندس علي الحسينالقنيطرة11088

دمشق ريف-المدنية الهندسة- (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2244افراحزاهر محمد سعيد الشلبيدمشق25905

حماة-الكيميائية الهندسة-(قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2187رقيهساجدة عبد هللا العجيليالرقة10731

حماة-الكيميائية الهندسة-(قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2151غادهبشرى عوض السهوانحماة25057

حماة-البترولية الهندسة-(قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2160سعادعمر جمال القدورحماة17069

حماة-البترولية الهندسة-(قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2140صفاءعبد الحي احمد صوفانالالذقية12850

حماة-البترولية الهندسة-(قرطل تل- حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2081ميساءبسام نورس زودهدمشق21910

دمشق-البترول هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2260ايمانمحمد بدر الدين تيسير خضردمشق23612

دمشق-البترول هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2219ابتساممحمد وسام محمود السويدانيدرعا7290

دمشق-البترول هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2210اعتدالحسن ظافر مريمالالذقية10319

دمشق-البترول هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة السورية الجامعة2208كليمهيحيى علي المسعودالزور دير4745

دمشق-العمارة هندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2216ودادتيما رضوان عقلدمشق ريف23873

دمشق-العمارة هندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2215سناءمحمد خير مأمون شيخهدمشق23773

دمشق-العمارة هندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2211مهاساره محمد بسام سناندمشق44768

دمشق-العمارة هندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2210منالراما هاني شيخ القصيردمشق48181

دمشق-العمارة هندسة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2210مهااالء كامل القضمانيدمشق ريف33362

دمشق ريف-العمارة هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2258شذاساره صالح عرابيحماة23616

دمشق ريف-العمارة هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2212فادياحياه عمر حوريهدمشق ريف24314

دمشق ريف-العمارة هندسة-(عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2208نهلهبيان احمد سليكدمشق ريف39787
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دمشق-العمارة هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة2229شاديههدى محمد الكرياندمشق ريف39728

دمشق-العمارة هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة2216امنهمحمد رامز عمر شعباندمشق21090

دمشق-العمارة هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة2212لميسميسان محمد وسيم الساداتدمشق ريف27619

دمشق-العمارة هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة2210نغمديمه محمد أمير فتينهدمشق42208

دمشق-العمارة هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة2208منارلجين احمد حاج حمدودمشق ريف23310

دمشق-العمارة هندسة-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة2206نهلههوازن هيثم نزالدمشق ريف27810

دمشق-العمارة هندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2200عبيرتسنيم محمد عماد الحاوي المصريدمشق43773

دمشق-العمارة هندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2199ايلينراما مهدي الطويلالقنيطرة11237

دمشق-العمارة هندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2194ميسونلين محمد فواز بيرقداردمشق46277

دمشق-العمارة هندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2183رلىايمان محمد باسم النجاردمشق ريف27147

دمشق-العمارة هندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2178غادهاسراء احمد ادريسدرعا10571

دمشق-العمارة هندسة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2161رانيةهايدي زياد ديابدمشق40341

حلب-العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2146فاطمهاسراء ماهر العكلهدمشق ريف33348

حلب-العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2130كوثرسدرة المنتهى محمود مبيضحلب36331

حلب-العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2130آيالطارق طه الفحلحلب24765

حلب-العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2129مارياجيسيكا سليم ازغنحلب35198

حلب-العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2128رانيابشار محمد خالد الحسنحلب23711

حلب-العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2120ضحوكميس محمدهيثم قويضيحلب46219

حلب-العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2114زينةاحمد عبد القادر حمالحلب24424

حلب-العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2103نهيدةعبد هللا ابراهيم السعيدحلب32141

حلب-العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2103نسرينحسين عبد الرحمن بادنجكيحلب34089

حلب-العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2081شهيرهحنان عمار عامرالسويداء5585

حلب-العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2080اعتدالبشار عبد الفتاح الشغريحماة15455
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حلب-العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2069عائشهمحمد نائل محمد موفق ابو اليسر قضيماتيحلب24689

حلب-العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2055كواكبمحمد غسان السلخديدرعا8287

حلب-العمارة هندسة-(منبج) الخاصة االتحاد جامعة2042ايناسمهند ماهر الصباغدمشق23127

حلب-العمارة هندسة-(سراقب– إدلب) الخاصة ايبال جامعة2108هدىيقين محمد عالء دشقحلب37936

حلب-العمارة هندسة-(سراقب– إدلب) الخاصة ايبال جامعة2091ميساءهال حسن عبد اللطيفحلب46272

حمص-المعمارية  هندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2291لينالونا نزار بيروتيطرطوس14295

ميراي هيثم شحمطرطوس14908

 نوال

حمص-المعمارية  هندسة-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2146فاطره

دمشق-المعمارية هندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة2215روحيهغزل عمر أندورهدمشق41506

دمشق-المعمارية هندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة2199انعامهبه محمد الملحمدمشق ريف27675

دمشق-المعمارية هندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة2199زبيدهآية منصور اقسيميدمشق ريف22203

دمشق-المعمارية هندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة2196هناءنور عدنان األغوانيدمشق44800

دمشق-المعمارية هندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة اليرموك جامعة2183ندىاية عامر مسعوددمشق43760

دمشق-المعمارية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الرشيد جامعة2210نوالانس محمد حيمودالقنيطرة8927

دمشق-المعمارية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الرشيد جامعة2200مرحسامي انور جمال الديندمشق ريف17678

دمشق-المعمارية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الرشيد جامعة2190هناديهاديه محمد حسام فوازدمشق48787

دمشق-المعمارية الهندسة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الرشيد جامعة2189ميرفتمارية محمد فراس الصباغدمشق47247

دمشق-المعمارية الهندسة-الخاصة قاسيون جامعة2213بدريهأمل محمد برتاويدمشق41217

دمشق-المعمارية الهندسة-الخاصة قاسيون جامعة2181بدورزهير محمد عصام دعدوشدمشق23245

حماة-العمراني والتخطيط العمارة هندسة - (العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2258مروهنوره طاهر ورارحماة31197

حماة-العمراني والتخطيط العمارة هندسة - (العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2247غزوةراما انس عبد الباقيحماة24197

حماة-العمراني والتخطيط العمارة هندسة - (العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2233ريمآ يه عماد السمانحماة23983

حماة-العمراني والتخطيط العمارة هندسة - (العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة2224رنالينا جهاد الطرشهحماة24108

الالذقية-العمارة هندسة - (طرطوس) المنارة جامعة2132منتهااية مغير عبد الحميدالالذقية18827
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الالذقية-العمارة هندسة - (طرطوس) المنارة جامعة2129هالهماريا رياض العواددمشق42421

الالذقية-العمارة هندسة - (طرطوس) المنارة جامعة2129هندمنجد فادي قدسيهالالذقية11630

الالذقية-العمارة هندسة - (طرطوس) المنارة جامعة2128هدنهرحمة كاظم كاظمالزور دير6303

الالذقية-عمارة هندسة - (الالذقية) والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية2117هدىاليسار بسام السلومالالذقية16316

الالذقية-عمارة هندسة - (الالذقية) والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية2108صفاءنور اسماعيل كفىطرطوس15816

حماة-عمارة هندسة  - (قرطل تل  حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2133ماجدهحمزه مروان صفاياالسويداء3579

حماة-عمارة هندسة  - (قرطل تل  حماة) والتكنولوجيا للعلوم الخاصة العربية الجامعة2106هوازنعمر محمد المباركحماة14129

حمص-العمارة هندسة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2245هيفاءجيسيكا سيمون منصورحمص20393

حمص-العمارة هندسة-(الحواش منطقة-حمص) الخاصة الحواش جامعة2239مانياليليان وسوف سلومحماة26015

دمشق ريف-وبنوك تمويل - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2219حنانحال صهيب االديبدمشق ريف26455

دمشق ريف-وبنوك تمويل - (عطية دير) الخاصة القلمون جامعة2181فداءحنين امين حاج حسيندمشق ريف26459

دمشق-األعمال إدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة السورية الجامعة2227روزيتهيالنه قورياقوس قورياكسدمشق44803

دمشق-األعمال إدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة السورية الجامعة2211منىساره حسين السيد شعيبيدمشق49095

دمشق-األعمال إدارة-(الرقة) الخاصة االتحاد جامعة2214سمرميرنا سمير عروسدمشق43710

حلب-إدارية علوم -(منبج) الخاصة االتحاد جامعة1981رابعهمحمد جاسم جاسم حمددمشق ريف17707

دمشق- اإلدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2208رهفالنا محمد ماجد سيفدمشق ريف23845

دمشق- اإلدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2206ايمانخزام هيثم حسونالسويداء4367

دمشق- اإلدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2202بوليننوار رياض طبرهدمشق21292

دمشق- اإلدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2200ريمتاج اسامة شيخ األرضدمشق ريف18270

دمشق- اإلدارة-(درعا اوتوستراد)الخاصة الدولية العربية الجامعة2183ساماراما احمد فيصل الحبالدمشق43784

دمشق-واالقتصاد اإلدارة كلية- الخاصة قاسيون جامعة2203ناريمانساره حسان فيوميدمشق43275

حماة-المحاسبة - (العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة1850رضيةاماني عبد الباسط عبد الجوادحماة25018

حماة-المحاسبة - (العاصي غور-حماة) الخاصة الوطنية الجامعة1800ملكبشار اسامه خرفانحماة14811
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حمص-واالقتصادية االدارية العلوم-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2203منتهىليال محمد كمال شراباتيطرطوس15016

حمص-واالقتصادية االدارية العلوم-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة2095نداءعمار حسن صقردرعا6918

حمص-واالقتصادية االدارية العلوم-(النضارة وادي- حمص) الخاصة الدولية الوادي جامعة1940هدىلورين سامر مرهحمص22047

دمشق-اإلدارية العلوم -(التل-  دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة2197هالهمالك ماهر العليشالزور دير7663

دمشق-اإلدارية العلوم -(التل-  دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة2062منىسيما وسام بالندمشق43561

دمشق-اإلدارية العلوم -(التل-  دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة2009سحررنيم عبد الكريم موسى باشاالزور دير6314

دمشق-اإلدارية العلوم -(التل-  دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة2001ليناآيه مأمون منيردمشق46022

دمشق-البشرية الموارد -(التل-  دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة1944ريمرنيم احمد شيخ نجيبدمشق40287

دمشق-المالية والمؤسسات المصارف -(التل-  دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة2116أميرةغدير عمر يوسفدمشق ريف35502

دمشق-المحاسبة -(التل-  دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة2149ايمان رنا رضوان الحمودالزور دير6099

الالذقية-اإلدارية العلوم - (الالذقية)-  الخاصة الشام جامعة1505عتابريان حسان شريتححمص19857

دمشق-االدارة علوم-(درعا اوتوستراد) الخاصة الرشيد جامعة2178صفاءاشرف وجيه الغضبانالسويداء4470

دمشق-األعمال إدارة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2237مهاتامر ناجح سكردمشق ريف17320

دمشق-األعمال إدارة-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2203منولياتولين خالد العربالزور دير6057

دمشق-ومصرفية مالية علوم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2101هيفاءالنا مصباح ايوبيدمشق ريف32854

دمشق-ومصرفية مالية علوم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة1916ليلىنور محمد سعيد حقيدمشق46158

دمشق-اإلسالمية والمصرفية والمالية اإلدارية والعلوم االقتصاد-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1920ضياءنور موفق محيميد دبيسدمشق42145

دمشق-اإلسالمية والمصرفية والمالية اإلدارية والعلوم االقتصاد-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1887هدىمحمد عاصم عدنان الساعوردمشق ريف21197

دمشق-اإلسالمية والمصرفية والمالية اإلدارية والعلوم االقتصاد-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1748ميساءيزن فؤاد ابراهيمدمشق24146

دمشق-اإلسالمية والمصرفية والمالية اإلدارية والعلوم االقتصاد-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1590تهانيريماز عماد الدين الطاغوسدمشق45107

دمشق-االسالمي االقتصاد-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1919ندىتسنيم عبد هللا صديقهدمشق41250

دمشق-االسالمي االقتصاد-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1900جهانليان محمد فائق الحلبيدمشق46125

دمشق-االسالمي االقتصاد-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1826بدريهبتول معتز محيسندمشق ريف32035
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دمشق-االسالمي االقتصاد-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1774اميرهتامر بسام بركاتدمشق20215

دمشق-االسالمي االقتصاد-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1487رجاءفايزه فواز السالمهدرعا10234

دمشق-االسالمي االقتصاد-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1411رندهجوانا احمد منصوردمشق48025

دمشق-االسالمي االقتصاد-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1407املمحمد ابراهيم احمددمشق21354

دمشق-االقتصاد-دمشق (رقية السيدة مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1974ميسونعبدالرحمن رضوان عزيزيهدمشق32141

دمشق-االقتصاد-دمشق (رقية السيدة مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1926فطمهمحمد فادي مهند دمشقيدمشق23030

دمشق-االقتصاد-دمشق (رقية السيدة مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1909ضياءأيهم شاهر غانمالسويداء4386

الالذقية-الدولي النقل لوجستيات-(الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية2181باسمهالياس جهاد بشارهطرطوس8095

الالذقية-الدولي النقل لوجستيات-(الالذقية) البحري والنقل والتكنولوجيا للعلوم العربية األكاديمية1781صديقهلينه فايز هيكلطرطوس11969

طرطوس-المشافي إدارة-(طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2095عفافاليسار هيثم اسماعيلالالذقية17901

دمشق-الحقوق-(التل-  دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة1910صباحعبد الرحمن عصام الصفديدمشق ريف16470

دمشق-الحقوق-(التل-  دمشق ريف) الخاصة الشام جامعة1869عبيرديمه كامل عليدمشق48869

دمشق-الحقوق-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة1975مهامحمدغيث تيسير العوادالزور دير5141

دمشق-الحقوق-(درعا اوتوستراد) الخاصة الدولية العربية الجامعة1974خلودمروه محمد القدهدمشق48755

الالذقية-الحقوق - (الالذقية)  الخاصة الشام جامعة1658سوسنمحمود محمد الشعاردمشق25958

دمشق-والدبلوماسية الدولية العالقات - (التل-  دمشق ريف) الشام جامعة2168وفاءرفيف ايمن صالححماة27716

دمشق-الحقوق-دمشق (رقية السيدة مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1880زينبمحمد محمد زهير الالدمشق23759

دمشق-القانون-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1532هناءروان عماد قصيباتيدمشق44268

دمشق-القانون-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1950خلودعبد الرحمن ماجد الطرزيدمشق21063

دمشق-واإلعالم الدعوة-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1989نبيلهاكرام غسان القاقدمشق ريف27117

دمشق-واإلعالم الصحافة-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1660فوزيهيارا محمد الهاللدمشق ريف23805

دمشق-اإلعالم-دمشق (رقية السيدة مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1691غصونساره هشام بكردمشق ريف24355

طرطوس-التمريض - (طرطوس-القدموس) الطبية للعلوم الخاصة األندلس جامعة2003نواللؤي نورالدين يونسطرطوس7249
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حماة-وادابها اإلنكليزية اللغة - (حماة)  والتكنولوجيا للعلوم الحاصة العربية الجامعة1750بثينهبانه محمد االحمدحماة23514

دمشق-داخلي تصميم-(درعا اوتوستراد)التكنولوجيا للعلوم الخاصة الدولية الجامعة2119كوثرشام سمير الخطيبدمشق ريف24362

دمشق-العربية اللغة-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1529ملكغرام محمد حسن اللودمشق42681

دمشق-التربية-دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1711رماحرؤى عبد الكريم ادريسدمشق42641

دمشق-التربية-دمشق (رقية السيدة مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1654فاتنريتا وسيم خيرالسويداء7110

دمشق-اإلسالمية الشريعة-  دمشق (اإلسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1480غادهسهام عصام ناصر الديندمشق42672

دمشق-والدعوة االسالمية الدراسات  دمشق ( االسالمي الفتح مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1499فاطمهمحمد عارف االعطرحمص13586

دمشق-الشريعة-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1359مريماسراء عماد تمرازدمشق ريف32540

دمشق-الشريعة-دمشق (كفتارو مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1354عفراءندى حسان أبو آذاندمشق41542

دمشق-الشريعة-دمشق (رقية السيدة مجمع) الشرعية للعلوم الشام بالد جامعة1455حنانبشرى عمر حماددمشق ريف37115
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