
جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية طب االسنان 

2021 - 2020    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)طب أسنان األطفال82.338482.831ماوية ماهر كركوتلي1120666

دمشق(عام)طب أسنان األطفال80.978582.179قمر غسان عبد الرحمن2120613

دمشق(عام)طب أسنان األطفال80.438581.801مجد ابراهيم رفاعي3120669

دمشق(عام)طب أسنان األطفال80.348581.738بانا جمال درويش4120326

دمشق(عام)طب أسنان األطفال81.188381.726آالء عمر عاشور5120253

دمشق(عام)طب أسنان األطفال79.028881.714لين مصطفى الصباغ6120655

دمشق(عام)طب أسنان األطفال80.738481.711أنس محمد جمال مندو7120306

دمشق(موازي)طب أسنان األطفال80.298581.703تيماء رياض حمدان8120354

دمشق(موازي)طب أسنان األطفال81.138381.691دانه محمد خير العقاد9120400

دمشق(موازي)طب أسنان األطفال80.518481.557يارا غسان المصفي10120836

تشرين(عام)طب أسنان األطفال82.317580.117ماري ابراهيم عنبر112120332

تشرين(عام)طب أسنان األطفال78.528279.564غدير طالل ابو كرم12120116

تشرين(عام)طب أسنان األطفال77.28579.54حمزه محمد عطيه13120384

تشرين(موازي)طب أسنان األطفال80.027979.714طارق ماهر عويضه142120422

حماة(عام)طب أسنان األطفال83.388282.966سجى سعيد والي152120247

حماة(عام)طب أسنان األطفال83.567580.992حال فواز الطعمة162120194

حماة(عام)طب أسنان األطفال80.028280.614اسماعيل منار الحمصي172120139

حماة(موازي)طب أسنان األطفال81.197980.533عبد الرحمن عزام الطرن182120063

دمشق(عام)تقويم األسنان والفكين87.638586.841مصطفى مازن عبسي19120764

دمشق(عام)تقويم األسنان والفكين85.718986.697وسيم مأمون علوش20120830

دمشق(عام)تقويم األسنان والفكين84.729086.304علي عايد الجاسم21120550

دمشق(عام)تقويم األسنان والفكين86.428686.294مجد عبد هللا قلومه22120671

دمشق(عام)تقويم األسنان والفكين83.99085.73االء هشام شومان23120258

دمشق(عام)تقويم األسنان والفكين83.548985.178هبة ايمن كحلوس24120220

دمشق(عام)تقويم األسنان والفكين83.928885.144يامن نبيه الدبس25120841

دمشق(عام)تقويم األسنان والفكين83.28984.94يزن مطاع كرباج26120847

دمشق(موازي)تقويم األسنان والفكين83.618884.927صالح الدين عمار أدهم27120488

دمشق(موازي)تقويم األسنان والفكين83.388884.766محمد أمين عبد الرحمن الجبّان28120687

دمشق(موازي)تقويم األسنان والفكين82.469084.722عمر أحمد رسول29120565

حلب(عام)تقويم األسنان والفكين84.388584.566أمجد ماجد خرسة30120299

حلب(عام)تقويم األسنان والفكين85.648284.548اياد عبد العزيز عمار312120147

حلب(عام)تقويم األسنان والفكين87.097884.363هادي جمال نحاس32220801

حلب(عام)تقويم األسنان والفكين84.338383.931ريناس محمد حاجي33220029

حلب(عام)تقويم األسنان والفكين83.898483.923محمد نور خالد الصّوه34220186

حلب(موازي)تقويم األسنان والفكين86.8767683.613ميريام عصام عشي35420142

حلب(موازي)تقويم األسنان والفكين82.58583.25محمد فواز محمد سمير طحان36220054

تشرين(عام)تقويم األسنان والفكين83.048483.328إنانا أيمن درويش37120279

تشرين(عام)تقويم األسنان والفكين81.138883.191أحمد رضوان الختيار38220080

تشرين(عام)تقويم األسنان والفكين82.498482.943نورا اسماعيل موسى392320049

تشرين(عام)تقويم األسنان والفكين84.287982.696فرح عدنان ابو حالوه402120087

تشرين(موازي)تقويم األسنان والفكين81.358582.445علي ياسر كعده41220037

تشرين(موازي)تقويم األسنان والفكين82.268282.182وليد أسامة غادري42220227

حماة(عام)تقويم األسنان والفكين87.978085.579رشا نزيه األحمد اليوسف432120222
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حماة(عام)تقويم األسنان والفكين85.98385.03تهاني عبد المعين شب442120028

حماة(موازي)تقويم األسنان والفكين85.368484.952رفعت حسان البغدادي452120054

دمشق(عام)جراحة الفم والفكين84.29386.84احمد محمد العيد46120242

دمشق(عام)جراحة الفم والفكين85.189086.626حسين ادهم حمد47120377

دمشق(عام)جراحة الفم والفكين84.868484.602احمد فايز الرفاعي48120241

دمشق(عام)جراحة الفم والفكين85.118384.477عبد هللا يوسف ابو زريق49520012

دمشق(عام)جراحة الفم والفكين83.918483.937مضر محمد حسان البني50120203

دمشق(عام)جراحة الفم والفكين83.98383.63أسامة أيمن مرتضى51120231

دمشق(عام)جراحة الفم والفكين83.048583.628رياض محمد عيد طبانه52120438

دمشق(عام)جراحة الفم والفكين82.918483.237عادل عبد القادر العساف53120099

دمشق(موازي)جراحة الفم والفكين82.48382.58معتصم جاسم الشتيوي54120691

دمشق(موازي)جراحة الفم والفكين83.178182.519عبدالملك عبدالناصر دخان55120521

دمشق(موازي)جراحة الفم والفكين79.318982.217حمزة فاروق السيد أحمد56120381

تشرين(عام)جراحة الفم والفكين82.398081.673دانية أحمد عماد دندشلي572120222

تشرين(عام)جراحة الفم والفكين80.868281.202عدي مفيد بشر58120528

تشرين(موازي)جراحة الفم والفكين80.6388281.046رغد جمال عيد59420010

دمشق(عام)مداواة األسنان83.799085.653مروة يوسف غزال حبّال60120759

دمشق(عام)مداواة األسنان83.878784.809محمد خير معتز مشمش61120702

دمشق(عام)مداواة األسنان82.319084.617وصال أحمد الريس62120831

دمشق(عام)مداواة األسنان83.078784.249محمد محمد شاهر دقماق63120183

دمشق(عام)مداواة األسنان82.788683.746مؤيد محمدمختار ركابي64120782

دمشق(عام)مداواة األسنان83.568383.392رشاد محمدخير الغوراني65120069

دمشق(عام)مداواة األسنان81.988683.186أميرة محمد فارس عرار66120019

دمشق(عام)مداواة األسنان82.038582.921جوان عبدالكريم عمر67120362

دمشق(عام)مداواة األسنان82.098482.663ابراهيم قدور العزالدين682120428

دمشق(عام)مداواة األسنان82.918282.637احمد نبيل البحري69120245

دمشق(موازي)مداواة األسنان82.048482.628رايا جورج الريس70120418

دمشق(موازي)مداواة األسنان79.089082.356سعد معاذ حمامي71120465

دمشق(موازي)مداواة األسنان82.048382.328محمد احمد حبيب72120588

حلب(عام)مداواة األسنان85.038585.021لين أحمد المحمد73220042

حلب(عام)مداواة األسنان86.177582.819روان هيثم السعيد74220027

حلب(عام)مداواة األسنان82.118482.677رغد محمد سعيد زيات75220025

حلب(عام)مداواة األسنان83.817982.367ورد محمد وليد نعال76220224

حلب(عام)مداواة األسنان80.888582.116آالء خالد حمره77220087

حلب(موازي)مداواة األسنان78.658881.455فراس محمد فائز ابو السباع78120604

حلب(موازي)مداواة األسنان81.038080.721أحمد مختار وليد مختار792120154

تشرين(عام)مداواة األسنان81.778281.839مؤيد محمد علي البغدادي80120781

تشرين(عام)مداواة األسنان77.58880.65ميلر أيمن العبدهللا812120114

تشرين(عام)مداواة األسنان80.478180.629عبد المنان عثمان مصطفى82220152

تشرين(موازي)مداواة األسنان77.828579.974محمد مصطفى مكيس83320216

حماة(عام)مداواة األسنان85.667883.362محمد طالل رياض الشيخ مرعي842120099

حماة(عام)مداواة األسنان83.877681.509محمد عبدالرحمن دمير852120353

حماة(عام)مداواة األسنان82.377981.359هاني محمد ريحاوي862120404
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حماة(موازي)مداواة األسنان83.437681.201سلوى خلدون الشريقي872120252

دمشق(عام)تعويضات األسنان المتحركة827981.1نور الهدى أنور الحمصي88120792

دمشق(عام)تعويضات األسنان المتحركة80.538180.671عبد الرحمن مصطفى نجيبه89120504

دمشق(عام)تعويضات األسنان المتحركة79.248480.668البتول محمد طالل بيرم90120005

دمشق(عام)تعويضات األسنان المتحركة80.428180.594فينوس بشار الحاج يحيى91120131

دمشق(عام)تعويضات األسنان المتحركة82.017780.507نور شاهر الزعبي92120212

دمشق(عام)تعويضات األسنان المتحركة78.578580.499محمد مرهف محمد بسام حبش93120727

دمشق(موازي)تعويضات األسنان المتحركة79.598180.013سارة هاشم الريس94120453

دمشق(موازي)تعويضات األسنان المتحركة78.898279.823محمد ياسين المجدر95120187

حلب(عام)تعويضات األسنان المتحركة79.578380.599بشار عبد المنعم زكور96220009

حلب(عام)تعويضات األسنان المتحركة82.667480.062بشار حسن خاروفه97220095

حلب(عام)تعويضات األسنان المتحركة79.598180.013هند ابراهيم الحزوري98220222

حلب(عام)تعويضات األسنان المتحركة808080محمد يوسف السبيع99220190

حلب(عام)تعويضات األسنان المتحركة78.658379.955محمد عاطف عمار المجني100220072

حلب(موازي)تعويضات األسنان المتحركة81.187779.926مازن غسان ناشد101220044

حلب(موازي)تعويضات األسنان المتحركة81.837579.781تسنيم محمد زير102220012

تشرين(عام)تعويضات األسنان المتحركة79.058279.935مروه عبد اللطيف حنون1032320045

تشرين(عام)تعويضات األسنان المتحركة79.138079.391أبرار محمد رائد عدل104320003

تشرين(عام)تعويضات األسنان المتحركة77.558379.185رائد عاطف منال ولي105320027

تشرين(عام)تعويضات األسنان المتحركة77.298379.003علي محمد حسن106320193

تشرين(موازي)تعويضات األسنان المتحركة78.38078.81ماهر ناهل غنوم107120665

تشرين(موازي)تعويضات األسنان المتحركة76.148578.798محمد مرتضى قرفول1082320041

حماة(عام)تعويضات األسنان المتحركة81.977680.179محمد حسان بحري1092120343

حماة(عام)تعويضات األسنان المتحركة81.617679.927محمد محمود خليل1102120104

حماة(عام)تعويضات األسنان المتحركة81.437679.801سحر يوسف صالح1112120248

حماة(عام)تعويضات األسنان المتحركة76.218578.847ضياء عبد السالم حسين1122320022

حماة(موازي)تعويضات األسنان المتحركة78.118279.277ليث محمد سعيد السابق113120643

حماة(موازي)تعويضات األسنان المتحركة76.088578.756هاني سعيد بدران114120809

دمشق(عام)تعويضات األسنان الثابتة84.378584.559حال عامر األحمد115120048

دمشق(عام)تعويضات األسنان الثابتة85.58284.45ليالس محمد بسام الرومي116120147

دمشق(عام)تعويضات األسنان الثابتة87.097884.363مريم حسام ابو حجر1172320046

دمشق(عام)تعويضات األسنان الثابتة83.018583.607يارا احمد فاعور118120835

دمشق(عام)تعويضات األسنان الثابتة82.968583.572غفران محمد االحمد119120518

دمشق(عام)تعويضات األسنان الثابتة83.578383.399مريم محمد عبد الحفيظ120120763

دمشق(موازي)تعويضات األسنان الثابتة84.58083.15بشرى نعيم العقيل121120341

دمشق(موازي)تعويضات األسنان الثابتة85.197782.733نور فهد عصفور122120213

حلب(عام)تعويضات األسنان الثابتة83.097981.863راما ظافر سليمان123220120

حلب(عام)تعويضات األسنان الثابتة82.727881.304ردان عصام قصاب124220123

حلب(عام)تعويضات األسنان الثابتة82.667881.262محمود معاذ رفاعي125120751

حلب(عام)تعويضات األسنان الثابتة79.318581.017عمر خالد الزعبي126220051

حلب(عام)تعويضات األسنان الثابتة83.987380.686سلوى عابدين بيرو127220135

حلب(موازي)تعويضات األسنان الثابتة83.457480.615عبد هللا محمد مهدي الخطيب1282120278

حلب(موازي)تعويضات األسنان الثابتة83.447480.608محمد فواز الخليفة129220053
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تشرين(عام)تعويضات األسنان الثابتة82.5898182.112ميس منجد مخيبر130420143

تشرين(عام)تعويضات األسنان الثابتة80.388180.566فارس وردان المنصور1312120081

تشرين(عام)تعويضات األسنان الثابتة82.277680.389عمر فهد شيخ الغنامه1322120305

تشرين(عام)تعويضات األسنان الثابتة80.098180.363بشرى صالح طالب1332120024

تشرين(موازي)تعويضات األسنان الثابتة78.048580.128أيهم كامل حلوم134320008

تشرين(موازي)تعويضات األسنان الثابتة77.088780.056محمد عالء الدين الظفري135120711

حماة(عام)تعويضات األسنان الثابتة85.377281.359رشا رضوان صباغ1362120220

حماة(موازي)تعويضات األسنان الثابتة84.657381.155صبا فادي لحلوح1372120263

دمشق(عام)النسج والتشريح المرضي79.848581.388آية مأمون قاسم138120321

دمشق(عام)النسج والتشريح المرضي78.258379.675محمد طالل عبد الحكيم عامر سعد الدين139120247

دمشق(عام)النسج والتشريح المرضي79.18179.67ابراهيم حسين ابراهيم1402120013

دمشق(عام)النسج والتشريح المرضي80.267879.582عال حسان قره بال141120110

دمشق(موازي)النسج والتشريح المرضي78.358279.445جبران نبيل كحال142120359

دمشق(موازي)النسج والتشريح المرضي78.698179.383والء موفق العيسمي143120833

دمشق(عام)علم النسج حول السنية85.478585.329عماد الدين أكرم الدمري144120559

دمشق(عام)علم النسج حول السنية84.678384.169ناديا بسام ديبه1452320047

دمشق(عام)علم النسج حول السنية80.328782.324محمد عماد أحمد عوض146120714

دمشق(عام)علم النسج حول السنية79.48982.28محمد فادي قاسم فالحة147120178

دمشق(عام)علم النسج حول السنية81.498482.243آرا يفيك واهي سفريان148120024

دمشق(عام)علم النسج حول السنية80.978582.179براء حسن البراوي149120331

دمشق(موازي)علم النسج حول السنية81.668382.062فاطمة خالد برادعي150120125

دمشق(موازي)علم النسج حول السنية80.128681.884احمدماجد بسام الزراد151120003

تشرين(عام)علم النسج حول السنية79.588480.906ينال فيصل ذياب152120854

تشرين(عام)علم النسج حول السنية81.0997880.169أمجد غسان الطحش153420030

تشرين(موازي)علم النسج حول السنية79.918079.937راجي غزوان الخاني154120412

دمشق(عام)طب الفم81.858081.295أماني ناصر الشامي155120298

دمشق(عام)طب الفم81.3868080.97شذا جرجس اسحق156420109

دمشق(عام)طب الفم78.68580.52ايه نواف الخميص157120272

دمشق(عام)طب الفم80.48080.28أروى قحطان الفالح158120291

دمشق(عام)طب الفم78.198580.233محمد طيفور األسد159120708

دمشق(عام)طب الفم78.168580.212عمرو أحمد باسل اليافي160120572

دمشق(عام)طب الفم79.738180.111فادي نبيل سكر161120124

دمشق(عام)طب الفم77.838579.981موسى بسام ورده162120778

دمشق(عام)طب الفم76.018979.907محمد جمال العلوش163120692

دمشق(عام)طب الفم79.758079.825قتيبه علي عبدهللا164120537

دمشق(موازي)طب الفم79.298179.803محسن سفير حسين165120679

دمشق(موازي)طب الفم80.097979.763ساره محمد زياد عطفه166120406

دمشق(موازي)طب الفم78.278379.689قمر محمد زواده167120614

تشرين(عام)طب الفم78.778079.139كامل نزيه المحمود1682120323

تشرين(عام)طب الفم77.738279.011مصطفى عبد الرزاق عبيد169320223

تشرين(موازي)طب الفم78.248078.768غزل منيف سليمان170320186
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دمشق(شواغر عرب)طب أسنان األطفال79.228480.654دعاء جالل سعديه171120058

تشرين(شواغر عرب)طب أسنان األطفال77.217877.447محمد نور مامون عيان1722120335

حماة(شواغر عرب)طب أسنان األطفال80.467578.822سنا عماد الدين عدي1732120050

حلب(شواغر عرب)تقويم األسنان والفكين81.157479.005عمر حسام بيطار174220038

تشرين(شواغر عرب)تقويم األسنان والفكين79.527879.064كنان محمد الخوالده175120628

حماة(شواغر عرب)تقويم األسنان والفكين80.638080.441احمد عامر كف الغزال1762120005

تشرين(شواغر عرب)جراحة الفم والفكين77.728078.404عبدالهادي محمد هشام صليعي1772120068

دمشق(شواغر عرب)مداواة األسنان79.348079.538أحمد حسين شحاده178120214

حلب(شواغر عرب)مداواة األسنان77.498178.543ديانا محمد محشيه1792120041

تشرين(شواغر عرب)مداواة األسنان77.88078.46ليال نعمان صاري180320203

حماة(شواغر عرب)مداواة األسنان85.016980.207حنين حسان الرفاعي1812120218

دمشق(شواغر عرب)تعويضات األسنان المتحركة73.638075.541مياس وائل الصالح182120206

حلب(شواغر عرب)تعويضات األسنان المتحركة76.948278.458سيبان نهاد محمد183220136

تشرين(شواغر عرب)تعويضات األسنان المتحركة77.286974.796روان محمود قشقش184220156

حماة(شواغر عرب)تعويضات األسنان المتحركة77.597376.213ماريا محمد اسعد دريعي1852120179

حلب(شواغر عرب)تعويضات األسنان الثابتة79.957879.365عمر محمد ظافر سراج1862120431

تشرين(شواغر عرب)تعويضات األسنان الثابتة77.038178.221شام محمد يزبك187320044

حماة(شواغر عرب)تعويضات األسنان الثابتة79.748079.818أمين هيثم طقم1882120166

دمشق(شواغر عرب)النسج والتشريح المرضي76.436773.601براءه عصام انجق189120032

دمشق(شواغر عرب)علم النسج حول السنية83.277881.689محمد عبد الرزاق بارودي190120710

تشرين(شواغر عرب)علم النسج حول السنية78.127978.384ميس الريم احمد يوسف191320230

دمشق(شواغر عرب)طب الفم74.518176.457ادهم طالل كنعان192120361

تشرين(شواغر عرب)طب الفم75.556973.585ابراهيم مالك روميه193320082

رغبات مرفوضة85.637482.141عبد الرحمن نزار البارودي1942120275

رغبات مرفوضة84.087581.356تالة محمد مختار عبد ربه195120348

رغبات مرفوضة81.748081.218عبد الرحمن محمد زنيقه196120502

رغبات مرفوضة81.188181.126علي ناصر شيخ عمير197120557

رغبات مرفوضة81.478081.029اسماعيل زهير قنبر198120369

رغبات مرفوضة81.038181.021احمد عبد الحسين199120239

رغبات مرفوضة78.648680.848بيان احمد عمايري200130012

رغبات مرفوضة78.538680.771محمد ديب محمود عمير201120647

رغبات مرفوضة79.378480.759يمان علي مودي202120785

رغبات مرفوضة81.617880.527غفران يحيى العمر2032120079

رغبات مرفوضة82.837580.481نور احمد زمزوم2042120119

رغبات مرفوضة79.228380.354عمار ياسر الصلخدي205120564

رغبات مرفوضة81.277880.289اناس رضوان المصري206120262

رغبات مرفوضة82.527580.264صفاء يحيى المحمد2072120057

رغبات مرفوضة827680.2دعاء محمد جنيد2082120046

رغبات مرفوضة79.768180.132نور الدين محمد المحمد2092120236

رغبات مرفوضة79.938079.951بهاء الدين محمد ضرار الصيادي210120342

رغبات مرفوضة82.057579.935زينة مصطفى بسام الشربجي211120446

5 / 16



جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية طب االسنان 

2021 - 2020    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة79.38179.81هبه اسعد االسعد212120813

رغبات مرفوضة80.967779.772محمد عبد الرحمن أحمدو213429048

رغبات مرفوضة79.198179.733نبراس محمد محمد214120785

رغبات مرفوضة80.417879.687دعاء محمد سعدالدين215120407

رغبات مرفوضة83.387179.666رشا عبدالرحمن حلبي2162120221

رغبات مرفوضة78.228379.654رانيا عمر عدرا217120092

رغبات مرفوضة79.97979.63هبة وليد عودة218120812

رغبات مرفوضة77.638479.541مرح خالد صهيوني219120754

رغبات مرفوضة81.427579.494زاهر يحيى الحسن2202120237

رغبات مرفوضة80.987679.486عبدالسميع فواز كيالي221220036

رغبات مرفوضة79.228079.454هبه علي جيجان222120815

رغبات مرفوضة80.477779.429عبدالسالم كمال عبدالحق2232120259

رغبات مرفوضة79.168079.412تيجان محمد المحنّي224120037

رغبات مرفوضة76.998579.393حال سعيد الحرفي225120047

رغبات مرفوضة76.978579.379نوران علي الكيوان226120805

رغبات مرفوضة76.98579.33عالء اسد دواره227120538

رغبات مرفوضة78.598179.313ضياء الدين غسان كيفو228120143

رغبات مرفوضة74.39179.31رانيا شفاء يونس229320012

رغبات مرفوضة76.858579.295محمد جواد محمد عدنان ابو طراب230120695

رغبات مرفوضة77.228479.254عالية منذر زاهر231120495

رغبات مرفوضة78.868079.202نادر احمد فاتح حوري232320280

رغبات مرفوضة78.828079.174ياسمين عزام ذبيان233120837

رغبات مرفوضة78.818079.167براء فايز الكردي234120333

رغبات مرفوضة80.517679.157جورج جالل عبدهللا2352120188

رغبات مرفوضة79.227979.154أحمد خالد عبدهللا236120282

رغبات مرفوضة79.637879.141لجين نزار غريب237120633

رغبات مرفوضة78.258179.075أنس جمال عساف238120303

رغبات مرفوضة78.668079.062محمد ابراهيم الغالييني239120158

رغبات مرفوضة79.037979.021غالية سمير العكيلي240120115

رغبات مرفوضة79.437879.001أشرف محمد الخالف2412120163

رغبات مرفوضة78.578078.999زينة حسام الدين مرتضى242120445

رغبات مرفوضة80.687578.976بيان محمود رشيد243220011

رغبات مرفوضة78.088178.956غسان محمد منذر القسطنطيني244120119

رغبات مرفوضة78.078178.949اياس قاسم العبود245120269

رغبات مرفوضة788178.9محمد كريم ماهر دحبور246120180

رغبات مرفوضة77.998178.893فرح احمد صفدي2472320037

رغبات مرفوضة80.567578.892يارى ايوب حمودة248420147

رغبات مرفوضة78.348078.838ابراهيم عبد السالم شيحان2492120174

رغبات مرفوضة78.767978.832نور الهدى أحمد معراتية250220210

رغبات مرفوضة82.157178.805عبد هللا محمود لبان2512120279

رغبات مرفوضة78.298078.803روني عصام جبور252120435

رغبات مرفوضة78.288078.796بيان عبد الرزاق يونس253130014

رغبات مرفوضة78.697978.783دانيا عبد العزيز سكر254120401
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رغبات مرفوضة77.398278.773قمر برهان عاصي255120133

رغبات مرفوضة80.397578.773صبا محمد نذير قطاع256220142

رغبات مرفوضة79.957678.765ساره محمد علي المنجد257120407

رغبات مرفوضة78.667978.762أحمد محمد ياسر قربي258120287

رغبات مرفوضة78.218078.747أماني عبدهللا عسكر259220227

رغبات مرفوضة80.267578.682أمير ممدوح الفصيح2602120196

رغبات مرفوضة77.668178.662محمد ربيع سامي الحاج حمود261120168

رغبات مرفوضة80.197578.633أسماء عبد الرزاق الشمالي2622120160

رغبات مرفوضة79.337778.631يارا احمد المجيد263220101

رغبات مرفوضة79.747678.618بيان حمدو المحمد264220096

رغبات مرفوضة77.158278.605آالء محمد بسام طرابلسي265120314

رغبات مرفوضة76.728378.604فرحان اديب اسحق266120608

رغبات مرفوضة77.988078.586ربيع راجح حسين267120859

رغبات مرفوضة77.118278.577محمد انور عبد الحميد سودان268120161

رغبات مرفوضة78.367978.552والء ابراهيم حسين2692320053

رغبات مرفوضة78.297978.503مرشد محمد احمد270220244

رغبات مرفوضة79.567678.492أدهم أحمد بخيت271120290

رغبات مرفوضة77.848078.488سارة مروان جلبوط272120452

رغبات مرفوضة76.128478.484محمد نور أحمد الحمود273320060

رغبات مرفوضة77.398178.473محمود محمد احمد2742320044

رغبات مرفوضة80.387478.466سمر جرجس الرحال2752120254

رغبات مرفوضة79.517678.457هبة أحمد منصور276220217

رغبات مرفوضة77.788078.446رامي عدنان الونوس277120348

رغبات مرفوضة77.298178.403أسامه مازن الطهاوي278120015

رغبات مرفوضة78.137978.391كريستين رياض بيطار279220054

رغبات مرفوضة77.678078.369نور محمد حنفي تبريزي280320072

رغبات مرفوضة76.798278.353اوديل انطوان صوفو281220079

رغبات مرفوضة77.628078.334لحود جورج يوسف282120634

رغبات مرفوضة77.198178.333مارال امين توما283120658

رغبات مرفوضة81.047278.328عالء الدين محمد مفيد اللبابيدي2842120296

رغبات مرفوضة79.317678.317بنان محمد يحيى مال هللا285120036

رغبات مرفوضة77.598078.313االء احمد فواز طرابلسي286320085

رغبات مرفوضة80.587378.306كنانه فيصل العقيلي2872120286

رغبات مرفوضة77.588078.306رشا هيثم نجار التيناوي288120068

رغبات مرفوضة80.1497478.304عبد المنعم أنور المصري289420006

رغبات مرفوضة80.117478.277محمد خالد الفرحان290220175

رغبات مرفوضة77.528078.264فاطمة اسماعيل صالح291120594

رغبات مرفوضة76.668278.262محمود جمال العاني292120745

رغبات مرفوضة79.6597578.261مجد محمد الحاج علي293420130

رغبات مرفوضة77.518078.257محمد خالد محمد ناصر شهاب الدين294120699

رغبات مرفوضة75.788478.246هبه محمود السمكري295120706

رغبات مرفوضة77.468078.222هادي معروف العتال2962120237

رغبات مرفوضة78.747778.218جود وليد طعمه297220013
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رغبات مرفوضة81.317178.217مرح محمدحاتم القاسم2982120376

رغبات مرفوضة77.877978.209احمد عبيد الحي299420021

رغبات مرفوضة80.447378.208مهند عبد الخالق سعود300220064

رغبات مرفوضة80.4377378.205ايمان محمد كرامي الحميد301420026

رغبات مرفوضة77.4158078.19محمد خالد سامر مهرات302420024

رغبات مرفوضة78.697778.183لؤي عبدهللا ضميريه303120642

رغبات مرفوضة78.677778.169فرح محمد حبقزي3042320038

رغبات مرفوضة75.238578.161عالء اسماعيل خدوج305320020

رغبات مرفوضة78.657778.155رغد خالد زمزم306120049

رغبات مرفوضة77.797978.153أحمد محمد الحالول3072120004

رغبات مرفوضة80.357378.145آالء أسامة ابراهيم3082120168

رغبات مرفوضة77.777978.139عمر عدنان حافظ309120509

رغبات مرفوضة77.747978.118أمل أحمد بشير310120300

رغبات مرفوضة78.147878.098وئام الياس عربش311120768

رغبات مرفوضة79.857478.095محمود حسن األبرش3122120368

رغبات مرفوضة82.776778.039محمود محمد ربيع ضبيط313220195

رغبات مرفوضة79.7697478.038إياد نبيه جرجس314420027

رغبات مرفوضة77.627978.034إلين سعيد النجاد315120011

رغبات مرفوضة75.038578.021مقداد جمال منصور316320146

رغبات مرفوضة76.298278.003بتول حبيب حاتم317320007

رغبات مرفوضة79.677477.969عبير حازم مرقا3182120288

رغبات مرفوضة80.9417177.958ريم بسام ديوب319420100

رغبات مرفوضة77.088077.956نور ياسر الباشا320120214

رغبات مرفوضة76.648177.948هال اكرم الفقير321120823

رغبات مرفوضة74.068777.942رودي جوزيف حنونيك322320148

رغبات مرفوضة79.177577.919احمد غسان مغالج323120001

رغبات مرفوضة76.168277.912محمد بشر أحمد شرقطلي324120689

رغبات مرفوضة78.727677.904زهرة جمال عزيزة325220030

رغبات مرفوضة79.127577.884نور سمير وهوب3262120397

رغبات مرفوضة78.687677.876محمد لؤي محمد فايز الخطيب327120720

رغبات مرفوضة77.827877.874فدى أكرم توما3282120158

رغبات مرفوضة77.817877.867ديمه جهاد ريحاوي329220118

رغبات مرفوضة76.958077.865والء سمير رحمة330120229

رغبات مرفوضة77.787877.846غسان طالب علي331120584

رغبات مرفوضة77.767877.832صالح الدين أحمد الحنش332120487

رغبات مرفوضة79.037577.821عال محمد مازن فخري333120111

رغبات مرفوضة75.68377.82لين محمد خلدون النوري334120150

رغبات مرفوضة76.028277.814ريم أحمد تغلب335120441

رغبات مرفوضة76.878077.809عفراء علي عبود3362320024

رغبات مرفوضة76.868077.802آية غسان الرفاعي337120320

رغبات مرفوضة77.277977.789راما حامد داود338120415

رغبات مرفوضة77.247977.768رامي مهند االسود3392120213

رغبات مرفوضة80.247277.768مودة أحمد أبوراس340120777
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:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+
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الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة77.217977.747محمد محمود بربر341320135

رغبات مرفوضة80.27277.74عمران سعيد المتني342120512

رغبات مرفوضة77.627877.734ايه وحيد السعديه343120273

رغبات مرفوضة80.597177.713محمد عبد القادر عارف المنصور3442120352

رغبات مرفوضة79.717377.697محمود محمد أمين حلبية3452120110

رغبات مرفوضة76.698077.683محمد أحمد جربوع346220047

رغبات مرفوضة78.787577.646علي رشيد صهيوني347120547

رغبات مرفوضة78.347677.638ريناد عبد القادر نحاس348220129

رغبات مرفوضة77.477877.629عالء زهير ناصر349320173

رغبات مرفوضة76.618077.627سالي أحمد سرحيل350120090

رغبات مرفوضة76.168177.612كنان احسان البني351120626

رغبات مرفوضة78.737577.611محمد عبد القادر الشيخ352220050

رغبات مرفوضة81.256977.575ريم ابراهيم ناصر3532120233

رغبات مرفوضة76.528077.564محمد عبده مرتضى354120175

رغبات مرفوضة75.228377.554علي محمود مرعوش3552320035

رغبات مرفوضة76.937977.551مجد منعم الجندي356120675

رغبات مرفوضة78.627577.534ياسمين معن ملحم3572320055

رغبات مرفوضة76.97977.53محمد احمد ابو زلفه358120681

رغبات مرفوضة76.478077.529طوني عدنان عبود3592120121

رغبات مرفوضة73.868677.502نديده حسين زياده360120210

رغبات مرفوضة75.128377.484يعرب نوفل يونس3612320060

رغبات مرفوضة76.398077.473جعفر معن النصرهللا362120360

رغبات مرفوضة74.618477.427والء ديب المصري363120312

رغبات مرفوضة78.467577.422مارية غزوان كوجان3642120334

رغبات مرفوضة76.38077.41حبيب انطون االشقر365120368

رغبات مرفوضة77.577777.399طارق عماد سالمه366120492

رغبات مرفوضة76.258077.375ربيع سامي ندم367120420

رغبات مرفوضة78.397577.373هاجر محمود طرابلسي368220214

رغبات مرفوضة78.817477.367فاطمه عبد الرحمن الخليل3692120084

رغبات مرفوضة76.657977.355بشر محمد العاني370220018

رغبات مرفوضة78.367577.352محمد عامر ماهر صفدي371120709

رغبات مرفوضة74.938377.351عالء محمد عجاج372120161

رغبات مرفوضة73.638677.341سليمان يوسف وردي373320154

رغبات مرفوضة78.777477.339طه مصطفى السلومي374420252

رغبات مرفوضة75.768177.332لونه سامر الكيال375120641

رغبات مرفوضة78.257577.275جيسيكا غصن غصن376320087

رغبات مرفوضة80.397077.273قاسم اكرم القاسم3772120098

رغبات مرفوضة77.817677.267حسن عبد الرحمن سالمه378120375

رغبات مرفوضة80.816977.267نور طالل الجاجه3792120121

رغبات مرفوضة79.57277.25بانه محمد حافظ3802120029

رغبات مرفوضة76.97877.23اريج سمير الظاهر381120249

رغبات مرفوضة74.728377.204نسرين محمد حمزه382320032

رغبات مرفوضة77.727677.204آية هللا حسن جديد383320054
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الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة74.268477.182محمد منذر محمد مصطفى االحدب3842120206

رغبات مرفوضة76.397977.173لبانه بديع غانم385320051

رغبات مرفوضة78.947377.158غفران عماد فالحة386320187

رغبات مرفوضة77.227777.154ماريا بهاء الدين الخليلي387120152

رغبات مرفوضة75.938077.151غزل نزار الرديف388120117

رغبات مرفوضة74.648377.148عمر فوزي ابو عساف389120569

رغبات مرفوضة79.777177.139ميس باسل الخضر3902120113

رغبات مرفوضة75.898077.123نور عدنان كرنبه391120798

رغبات مرفوضة81.896677.123كارين فرج هللا شيخو392220041

رغبات مرفوضة75.898077.123محمد أحمد خطاب393120684

رغبات مرفوضة76.37977.11ليالس مروان الحالق394120645

رغبات مرفوضة75.018277.107عماد عبدالحكيم يوسف395120560

رغبات مرفوضة79.717177.097هبة عدنان بحري3962120406

رغبات مرفوضة75.858077.095أديب جوزيف جرجس397220006

رغبات مرفوضة77.987577.086عمران محمد نور قطرميز3982120306

رغبات مرفوضة79.227277.054أروى عمر السالمي3992120157

رغبات مرفوضة73.628577.034عمر عماد المعضماني400120566

رغبات مرفوضة77.047777.028اسراء مسعود كلكوش401120007

رغبات مرفوضة79.587177.006أريج محمد نجهاني402120292

رغبات مرفوضة78.267476.982أسامة علي الشيخ403120232

رغبات مرفوضة73.868476.902عدنان منذر صبيح404120525

رغبات مرفوضة75.148176.898علي سليمان جردي405120549

رغبات مرفوضة74.688276.876نور لؤي غميض4062120235

رغبات مرفوضة79.827076.874لونا ماجد خطيب407220169

رغبات مرفوضة78.5347376.873آية عمار كلثوم408420032

رغبات مرفوضة79.397176.873مروه محمد بهجت القهوه جي409120197

رغبات مرفوضة76.787776.846سميه محمد اديب الصوص410120094

رغبات مرفوضة75.068176.842نور عبد الرحمن اركي4112120231

رغبات مرفوضة76.337876.831مؤتمن محمد كرو412120780

رغبات مرفوضة77.67576.82اندريه انطوان هانبو413320091

رغبات مرفوضة77.177676.819زين وليد خضر414420104

رغبات مرفوضة79.737076.811حذيفه أحمد صطيف4152120191

رغبات مرفوضة787476.8شهد عبد الكريم قره محمد4162120259

رغبات مرفوضة78.397376.773ريم حسن الفياض417120082

رغبات مرفوضة74.58276.75فيان جمعة موسى418220052

رغبات مرفوضة76.217876.747غنى يوسف وطفه419320188

رغبات مرفوضة73.638476.741محمد حكم عبد الرزاق طياوي420220239

رغبات مرفوضة76.197876.733مرح سمير ابو حجيله421120756

رغبات مرفوضة74.478276.729حسن سمير زويكلي422320017

رغبات مرفوضة78.2817376.696مجد مخائيل مسوح423420131

رغبات مرفوضة76.987676.686آية وليد سليمان424120323

رغبات مرفوضة75.647976.648ماري منير الخبي425120659

رغبات مرفوضة81.2066676.644مي طاهر ابراهيم426420140
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رغبات مرفوضة78.27376.64شآم ساريه باسط427120477

رغبات مرفوضة75.188076.626محمد كمال ايمن عوده428120181

رغبات مرفوضة77.327576.624اسراء عدنان نايف429120253

رغبات مرفوضة76.027876.614أحمد محمد نعمان4302120153

رغبات مرفوضة79.447076.608لينا سالم ضاهر4312120328

رغبات مرفوضة767876.6محمد صالح عبد القادر حدبه432220049

رغبات مرفوضة75.967876.572لميس محمود اليغشي433120638

رغبات مرفوضة77.227576.554احمد محمد العلي434220002

رغبات مرفوضة80.26876.54ياسر سامر حمشو4352120416

رغبات مرفوضة77.627476.534رنيم معتز سليك436120371

رغبات مرفوضة75.447976.508ابراهيم علي المحمود4372120175

رغبات مرفوضة80.5666776.496سوسانا رفعت فضل438420107

رغبات مرفوضة77.137576.491نوار محمد خير مرعي439120790

رغبات مرفوضة76.697676.483محمد هاني محمد ماهر العبه جي440120736

رغبات مرفوضة74.978076.479احمد عبد الكريم المصطفى4412120006

رغبات مرفوضة77.117576.477مياس يوسف شحاده442120783

رغبات مرفوضة77.927376.444ريما رامي شموط4432120047

رغبات مرفوضة77.067576.442عبدهللا عماد فرحات444120517

رغبات مرفوضة748276.4نور جمال مكيس445320034

رغبات مرفوضة79.1057076.373شادن عماد سعد446420108

رغبات مرفوضة74.818076.367عمار محمود شيخ األرض447120562

رغبات مرفوضة76.087776.356كارمن شهاب كباس448320194

رغبات مرفوضة78.217276.347دعاء محمد أنور مجني449220029

رغبات مرفوضة80.36776.31علي محسن ابراهيم4502120301

رغبات مرفوضة76.877576.309ايناس طاهر عباس4512320003

رغبات مرفوضة79.846876.288سوزانا مخائيل يعقوب4522120256

رغبات مرفوضة77.687376.276مرح رئيف أسعد453120194

رغبات مرفوضة75.957776.265النا محمد بشار سلطان454120139

رغبات مرفوضة77.187476.226سدرة محمد وليد الحسين4552120249

رغبات مرفوضة75.467876.222حسن رجب سقور4562320010

رغبات مرفوضة76.687576.176هدى قاسم خير خطاب457120818

رغبات مرفوضة74.957976.165المقداد اصف بدور458320089

رغبات مرفوضة77.077476.149محمد وائل محمد فؤاد المزاوي459120738

رغبات مرفوضة78.3487176.143منال موسى تقال460420138

رغبات مرفوضة78.747076.118ساره معتز نمو4612120243

رغبات مرفوضة76.147676.098ابراهيم جورج سلوم462120237

رغبات مرفوضة80.416676.087تغريد غزوان الور4632120182

رغبات مرفوضة75.637776.041ماريا سامي ابوغزاله464120660

رغبات مرفوضة82.056276.035ظالل مخلص االصفر4652120268

رغبات مرفوضة76.887476.016حمزه محمد ونوس4662120195

رغبات مرفوضة76.027676.014هدية سمير الحبشي467120223

رغبات مرفوضة76.437576.001خالد جمال فائق الحمود468220018

رغبات مرفوضة76.317575.917عبيده ماهر عرفه4692120069
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رغبات مرفوضة80.146675.898نورمان غياس فروح4702120402

رغبات مرفوضة73.258275.875عامر مازن الحريري471120497

رغبات مرفوضة76.647475.848سارة عبد الرحمن اسماعيل472320154

رغبات مرفوضة77.9147175.839داني نبيل وهبي473420043

رغبات مرفوضة718775.8محمد هادي محمد ازرق474320219

رغبات مرفوضة74.47975.78سوسن يونس يازجي475320159

رغبات مرفوضة78.237075.761محمد كمال منذر قباني476220183

رغبات مرفوضة77.367275.752محمد رياض مقصود477120703

رغبات مرفوضة80.3426575.739كاترين وليد سعد478420124

رغبات مرفوضة78.197075.733عال عبد الباسط شيخ حميدي479220041

رغبات مرفوضة75.577675.699آية سليم السلمان480120026

رغبات مرفوضة72.558375.685هبه فهمي سماقية481220070

رغبات مرفوضة74.667875.662شروق جهاد كلثوم482120478

رغبات مرفوضة74.237975.661حسن عبد الحميد سليمان483220024

رغبات مرفوضة75.877575.609فرح سليم الشحاذه484120606

رغبات مرفوضة75.47675.58نادين حسن حسن485120209

رغبات مرفوضة77.547175.578حسين احمد عفيف4862120215

رغبات مرفوضة78.796875.553اسراء مروان النبكي487120006

رغبات مرفوضة73.638075.541حال محمد نور كيوان488120379

رغبات مرفوضة76.627375.534مصطفى أحمد السليمان489220201

رغبات مرفوضة74.867775.502انجيل غازي الياس490120264

رغبات مرفوضة74.47875.48لين أيمن التكريتي491120650

رغبات مرفوضة75.687575.476راغده كمال السغبيني492120413

رغبات مرفوضة74.397875.473جعفر سامر سليمان493320109

رغبات مرفوضة76.967275.472سعد شفيق الغبرة494120463

رغبات مرفوضة74.747775.418نور محمد جالء النوري495120801

رغبات مرفوضة77.737075.411فاطمة الزهراء عادل عالوي496120595

رغبات مرفوضة75.587575.406علي احمد السلطان497120113

رغبات مرفوضة76.427375.394آية أحمد رامي شموط498320103

رغبات مرفوضة72.988175.386نتال خليل سليمان499330060

رغبات مرفوضة73.837975.381رامه أحمد عامر جبري500120417

رغبات مرفوضة75.977475.379احمد عبد الرحمن عطار501220001

رغبات مرفوضة76.397375.373منار كنعان الكردي502120204

رغبات مرفوضة76.387375.366ربا محمد مقشاتي503120044

رغبات مرفوضة78.526875.364عيسى سمير ضاهر5042120308

رغبات مرفوضة75.57575.35آية أحمد راجح505120319

رغبات مرفوضة74.647775.348محمد ماهر أحمد مرزوق506120724

رغبات مرفوضة75.497575.343مجد عدنان الخطيب507120672

رغبات مرفوضة76.2737375.291انطون بسام عضوم508420025

رغبات مرفوضة80.136475.291عبد الرحمن عبد العزيز كريدي5092120274

رغبات مرفوضة77.9856975.289محمد قاسم الناصر510420014

رغبات مرفوضة75.417575.287دانيه إحسان الشيخة511120404

رغبات مرفوضة74.557775.285عبد الحميد عدنان ناصر الدين512120501
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رغبات مرفوضة76.267375.282حال ماجد نجار513220016

رغبات مرفوضة78.386875.266محمود زهير حماده5142120370

رغبات مرفوضة77.0937175.265أحمد معال المعال515420029

رغبات مرفوضة77.57075.25ملهم عبد الحي ذياب5162120112

رغبات مرفوضة74.897675.223خليل عبداللطيف زودة517320125

رغبات مرفوضة74.027875.214نور علي ابراهيم518320234

رغبات مرفوضة75.37575.21أناغيم عدنان الصباغ519120302

رغبات مرفوضة74.447775.208نيفين محمد بشار طرابزونلي520120807

رغبات مرفوضة73.158075.205روان اسكندر حيدر521320147

رغبات مرفوضة77.8646975.204باسل نبيل زغبور522420033

رغبات مرفوضة77.866975.202زلفى مصطفى مناع523220128

رغبات مرفوضة75.677475.169حازم يوسف برو524120366

رغبات مرفوضة75.2297575.16فاروق عبدالناصر غليون525420121

رغبات مرفوضة77.367075.152ريم محمود يونس526120084

رغبات مرفوضة75.217575.147محمود تركي سليمان5272320042

رغبات مرفوضة73.068075.142سارة بسام الخليفة528120448

رغبات مرفوضة75.147575.098هديل حافظ سالم529320242

رغبات مرفوضة72.128275.084يوسف فواز ابو شفه530320080

رغبات مرفوضة76.827175.074جود عبد الحميد الخلف531220128

رغبات مرفوضة74.227775.054نور عادل حيدر532320232

رغبات مرفوضة77.217075.047اشرف غسان حبيب533120256

رغبات مرفوضة75.9227375.045تمام فاضل صليبي534420038

رغبات مرفوضة75.037575.021سحر جمعة جاسم535220134

رغبات مرفوضة76.727175.004فاطمة زياد هويس5362120082

رغبات مرفوضة76.297275.003اناس هايل عقلة537120263

رغبات مرفوضة74.547674.978رنيم فائز زيات538320142

رغبات مرفوضة76.657174.955حنان جمعه الحالق5392120197

رغبات مرفوضة77.936874.951مصطفى عبد الوهاب عباس540220203

رغبات مرفوضة74.037774.921لين آدم عوده541120651

رغبات مرفوضة74.017774.907آالء عبد المنعم المهدي542120252

رغبات مرفوضة74.847574.888رنيم علي رستم5432120026

رغبات مرفوضة74.47674.88صباح محمد قابل544120485

رغبات مرفوضة76.967074.872محاسن محمدنور شكري5452120337

رغبات مرفوضة72.628074.834فراس اسعد صالح546320189

رغبات مرفوضة73.027974.814عبير جمال الشاطر547320254

رغبات مرفوضة76.857074.795فاطمة بشير العمر548220165

رغبات مرفوضة72.138174.791علي محمد خطاب549120556

رغبات مرفوضة78.16774.77عبدالعزيز صفوان العلواني5502120083

رغبات مرفوضة76.797074.753نغم عامر الحلواني5512120318

رغبات مرفوضة74.637574.741خاجيك كريكور كريكوريان552220109

رغبات مرفوضة75.877274.709رهام زياد سكري553120074

رغبات مرفوضة76.287174.696آالء بدر الدين مرشحة554220007

رغبات مرفوضة74.847474.588هبه يوسف طبوش555120817
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عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة74.797474.553نور إياد صالح5562120396

رغبات مرفوضة73.97674.53إياد أديب حموي557320001

رغبات مرفوضة76.896974.523لين بسام زغيبي558120652

رغبات مرفوضة75.67274.52فائزه صقر الشاطر559120597

رغبات مرفوضة76.47074.48غاليه محمد نبيه هدايا560120515

رغبات مرفوضة76.47074.48راما عالء الدين سواس561220021

رغبات مرفوضة77.636774.441مزنة عبد المنعم الصيادي5622120381

رغبات مرفوضة76.7546974.427كارال ماجد زيادة563420125

رغبات مرفوضة74.597474.413عائشة محمود البكور564220034

رغبات مرفوضة76.297074.403لجين كمال سرايا565120143

رغبات مرفوضة78.816474.367هنادي خير الدين قبالوي566120224

رغبات مرفوضة78.336574.331محمد فارس عامر غازي567220075

رغبات مرفوضة76.147074.298يمنى فؤاد مرعي568120853

رغبات مرفوضة73.57674.25كابي نظام دحدل569120617

رغبات مرفوضة74.37474.21نور هايل اعنيزان570120803

رغبات مرفوضة78.926374.144مريم ناصر كعيد5712120380

رغبات مرفوضة78.926374.144هبه محمود الحلو572220220

رغبات مرفوضة73.67574.02راما فايز شومان573320131

رغبات مرفوضة73.67574.02عالء عدنان خلوف5742320026

رغبات مرفوضة78.746374.018يوسف ابراهيم هابيل5752120420

رغبات مرفوضة74.027474.014رنا سعيد الحالق576120070

رغبات مرفوضة73.527573.964آيه هيثم غبره577120324

رغبات مرفوضة73.397573.873اوسم محمود رويلي578120266

رغبات مرفوضة75.467073.822لوتس جابر مهنا579120639

رغبات مرفوضة74.167373.812علي مازن شما5802320033

رغبات مرفوضة73.717473.797لبنى عبد الرحمن السيدا581120630

رغبات مرفوضة75.47073.78رما ميالد هزيم5822120079

رغبات مرفوضة73.217573.747عمر محمد فاتح المطر583220039

رغبات مرفوضة74.447273.708مضر كاسر عساف584120202

رغبات مرفوضة74.817173.667عبد الرزاق كمال الخاني5852120064

رغبات مرفوضة75.636973.641إبراهيم جابر سلمان586120004

رغبات مرفوضة71.777873.639محمود عادل قويدر587120748

رغبات مرفوضة74.757173.625نجاح عاص العاص588120787

رغبات مرفوضة76.036873.621ياسمين عبدالحميد الخاني5892120128

رغبات مرفوضة73.027573.614أحمد فيصل يونس590320097

رغبات مرفوضة74.277273.589فرح أديب قاضي591320190

رغبات مرفوضة72.957573.565مصطفى غياث غانم592320225

رغبات مرفوضة72.937573.551سعد محمود قاسم593120464

رغبات مرفوضة72.827573.474مديح منذر عثمان594320023

رغبات مرفوضة74.447173.408صبا عمر الصالح595120483

رغبات مرفوضة747273.4حسن مفيد جمالة5962320011

رغبات مرفوضة72.267673.382شهد نبيل نحال597320160

رغبات مرفوضة76.966573.372لمى ماجد علواني5982120326
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:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة74.797073.353نور محسن صالح599320071

رغبات مرفوضة74.317173.317مريم أحمد فرمان600120761

رغبات مرفوضة73.737273.211ضياء الدين أحمد األطرش6012120115

رغبات مرفوضة76.686573.176أمير مازن الدرويش6022120165

رغبات مرفوضة74.047173.128نور ماجد ديب603120799

رغبات مرفوضة73.177373.119سارية معاوية مراد604320155

رغبات مرفوضة77.456373.115ميشيل عماد ميدع605120713

رغبات مرفوضة77.026473.114محمد نور عبد الرحمن القرواني6062120365

رغبات مرفوضة73.597273.113محمد عيسى محمود607120715

رغبات مرفوضة74.47073.08ريم نبيل عيسى608120443

رغبات مرفوضة75.146872.998محمد كامل عمار الحاج عمر609120858

رغبات مرفوضة75.546772.978رنيم محمد نزيه العص610120071

رغبات مرفوضة74.596972.913براءة محمد ديب بنانة611220094

رغبات مرفوضة76.246572.868جمانة احمد حلبي612220103

رغبات مرفوضة71.927572.844لين أنور الحلبي613120649

رغبات مرفوضة71.737572.711مجدولين ابراهيم العلي614120678

رغبات مرفوضة72.097472.663سندس مخلص حسون615320161

رغبات مرفوضة72.437372.601فينوس محمود نصر616120612

رغبات مرفوضة74.146972.598علي لؤي عثمان617120554

رغبات مرفوضة73.257172.575محمد علي شبيب618120712

رغبات مرفوضة74.536872.571تيماء نبيل عبيد619320106

رغبات مرفوضة73.187172.526غزل أميران الياس620120583

رغبات مرفوضة72.327372.524براء محمد درويش فوطي621220092

رغبات مرفوضة72.257372.475ربيع خليل زمزم622320013

رغبات مرفوضة73.077172.449لونه محمد رسمي السباعي623120145

رغبات مرفوضة73.447072.408الحسن محمد الكنج624320086

رغبات مرفوضة77.76072.39محمد بكر نبيل القطرنجي6252120097

رغبات مرفوضة77.276172.389أحمد مصباح الحاج حامد6262120014

رغبات مرفوضة72.977172.379رنيم عبد القادر الباخوخ627120430

رغبات مرفوضة73.816972.367محمد نادر علو628320218

رغبات مرفوضة71.27572.34مجد محمد الرجا629120674

رغبات مرفوضة77.626072.334مؤمنه موفق الطواشي6302120389

رغبات مرفوضة71.157572.305غّسان غازي عامر631120118

رغبات مرفوضة75.416572.287عبد الواحد عبد الحي خطاب6322120280

رغبات مرفوضة76.946172.158هال حبيب عيد6332120411

رغبات مرفوضة73.077072.149عبد الرحمن برهان الغزالي634120106

رغبات مرفوضة74.336772.131مريام حنا انطي635320222

رغبات مرفوضة73.416972.087رشا محمد اسماعيل636320137

رغبات مرفوضة75.116572.077رنيم سمير الملقي6372120225

رغبات مرفوضة75.096572.063ايمان محمود شب6382120148

رغبات مرفوضة76.636171.941الرا عزام عويّد639220167

رغبات مرفوضة72.657071.855محمد خالد محمد عدنان الحموي640120167

رغبات مرفوضة75.626371.834روه ني بالل آله رشي641120436
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معدل التخرج % 70 

+
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الوطني

الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة73.446871.808ايسمار سهيل سلمان6422320002

رغبات مرفوضة74.716571.797عبدو غيث زحلوق6432120287

رغبات مرفوضة76.746071.718أسماء يعقوب قصاب باشي6442120161

رغبات مرفوضة71.127371.684المعتصم باهلل عزات قاسم645120260

رغبات مرفوضة71.527271.664محمد هادي يحيى عشماوي646120186

رغبات مرفوضة746671.6احمد عمر طالل حبوش647420022

رغبات مرفوضة71.337271.531شهد أشرف عماد الدين األتاسي648120480

رغبات مرفوضة72.46971.38عبدهللا أحمد وليو649320170

رغبات مرفوضة73.446671.208فرح خزاعي حجاز650120605

رغبات مرفوضة72.986771.186محمد تركي العلي651120690

رغبات مرفوضة73.626571.034كاتيا محمد غريب652120618

رغبات مرفوضة73.476570.929رغد اسكندر شعبان653320138

رغبات مرفوضة71.197070.833روى فايز ارطو654120080

رغبات مرفوضة71.496870.443أحمد عبد العليم شميط6552120151

رغبات مرفوضة71.856770.395محمد ماجد عمرين656120722

رغبات مرفوضة72.486570.236علي عزالدين ونوس657120551

رغبات مرفوضة72.376570.159بتول ماهر العلي658120329

رغبات مرفوضة72.16569.97بانه جمال سلوم659120028

رغبات مرفوضة71.26669.64عهد غازي شقير660120578

رغبات مرفوضة72.856269.595مايا عدنان جابر661120154

رغبات مرفوضة71.556569.585محمد مضر حاتم662320217

رغبات مرفوضة71.286569.396هدى قاسم نقرش663120819

رغبات مرفوضة71.036569.221مصطفى عبدالقادر سرور664320224

رغبات مرفوضة72.126269.084رائد محمد فؤاد طباخ665220122

رغبات مرفوضة64.48069.08وائل مطيع رجوب666420018

رغبات مرفوضة71.316368.817هيا علي سالمه667320244

رغبات مرفوضة69.046868.728عيسى نزار سالم668320050

رغبات مرفوضة70.286568.696أسامة عدنان ديوب669320183

رغبات مرفوضة72.316068.617لبنى نعيم عيد670120141

رغبات مرفوضة70.166568.612محمد أنس حسام الدين الواع671120688

رغبات مرفوضة67.966767.672محمد فداء خضور672320056

رغبات مرفوضة69.916267.537عاتكه علي الصليبي673120494

رغبات مرفوضة69.866167.202دانة منيب عاجي674120056

رغبات مرفوضة69.036266.921علي عنان يوسف675320264

16 / 16


