
جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية الطب البشري 

2021 - 2020    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 60 

+

عالمة االمتحان الوطني% 40 

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)األمراض الباطنة87.468887.676محمد خالد الطناني1110803

دمشق(عام)األمراض الباطنة86.168886.896آيه ياسين مصلح2110144

دمشق(عام)األمراض الباطنة87.58586.5ابراهيم بديع عفيف3110002

دمشق(عام)األمراض الباطنة88.248285.744حسن محمد هشام الزحيلي4110236

دمشق(عام)األمراض الباطنة87.378385.622اناس محمد كريزان5110060

دمشق(عام)األمراض الباطنة85.698485.014حسن كمال حمدان62310021

دمشق(عام)األمراض الباطنة85.088484.648محمد عمر يحيى خوندي7110836

دمشق(عام)األمراض الباطنة838784.6ناصر عبدالسالم الشهاب8110963

دمشق(عام)األمراض الباطنة85.318384.386مجد حسان حواط9110769

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.928384.152محمد مجد محمد ماهر شيخ عوض10111369

دمشق(عام)األمراض الباطنة80.718984.026احمد محمد السحيم11111134

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.658383.99محمد خالد سامر جاويش12110804

دمشق(عام)األمراض الباطنة85.778183.862عطا هللا خليل دره13111298

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.058383.63ابراهيم سالم الشحود14410002

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.48583.44عاصم هاني عمران15110531

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.398583.434أسامة عهد فرحا16410022

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.358383.21هبه محمد حبيب17111024

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.528483.112قسوره ابراهيم ابراهيم18410230

دمشق(عام)األمراض الباطنة85.837983.098عبادة محمد جمال أصفري19110536

دمشق(عام)األمراض الباطنة85.787983.068جيا موسى بطحه20110220

دمشق(عام)األمراض الباطنة85.078083.042ريم خالد شواهين21110399

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.468582.876ميشيل فؤاد الخوري22111399

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.968182.776سندس محمد المفتاح23110475

دمشق(عام)األمراض الباطنة85.237982.738حسن احمد غريب24110234

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.478082.682محمد عبد الرحمن حمد25310533

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.398082.634عالء سعيد الحكيم26110599

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.827982.492فؤاد غسان حروق27110683

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.458182.47رشا عمر الشمالي28110338

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.3618182.416سليمان لقمان خضر29210542

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.358482.41آالء ملهم الملوحي30110127

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.627982.372أحمد عبد العزيز زيدان31110089

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.468282.276حاتم تمام رعد32110225

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.668382.196احمد عطيه الناصر33110012

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.127982.072هبه احمد شرف الدين34111017

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.318381.986عمر زهير حمصي الجاسم العيسى35110632

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.658281.79عبد هللا محمد المصري36110550

دمشق(عام)األمراض الباطنة80.948381.764فؤاد فيصل الشاهر37110684

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.338281.598هديل رضوان تكريتي38111031

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.247981.544صفا محمد نشأت الشويكي39110516

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.218281.526آالء محمد نيول40110126
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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج
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دمشق(عام)األمراض الباطنة83.697881.414شذى عامر مسعود41110499

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.5138181.307ثابت عبدالمنان عرابي42210608

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.437881.258عمر محمد نور حامده43110636

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.078181.042جورج فايز ابو ديب44110213

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.738081.038كمال محمد مازن عيون السود45410236

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.397981.034زينب عدنان حامد46310285

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.648080.984ميس موفق عبد هللا47110954

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.458080.87وجد زياد المهنا48111065

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.448080.864عزيز عدنان خالوصي49410181

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.77880.82عبد االله نبيل الحاري50110539

دمشق(عام)األمراض الباطنة79.368380.816جيانا عدنان الطرشه51410066

دمشق(عام)األمراض الباطنة77.988580.788عالء مروان محمد52110602

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.567880.736ايمان خلف الحاج محمد53110069

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.17780.66رنيم محمد منير الصباغ54110362

دمشق(عام)األمراض الباطنة80.888080.528عمار شوقي محمد55111308

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.27880.52مرح ظبيان الحبال56110881

دمشق(عام)األمراض الباطنة80.138180.478مروة بدر الدين الداالتي57110888

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.397980.434علي محمود مصطفى58410400

دمشق(عام)األمراض الباطنة77.338580.398محمد خير حسين العبد هللا59110806

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.37980.38محمود حسن نصار60110871

دمشق(عام)األمراض الباطنة77.98480.34ماهر محمد الساير61110761

دمشق(عام)األمراض الباطنة80.378080.222لين ماهر سعدي62110747

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.687880.208عدنان رذاذ يونس63110580

دمشق(عام)األمراض الباطنة80.977980.182ماهر وسام بو يحيى64310505

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.577880.142محمد سعيد حسان جمعه65210640

دمشق(عام)األمراض الباطنة74.878880.122عبدهللا ياسين الكردي66110568

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.867680.116اميه سفيان الزعبي67110059

دمشق(عام)األمراض الباطنة79.58180.1محمود لؤي محمد68310568

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.147780.084عبدالرحمن ابراهيم ابوكانون69110553

دمشق(عام)األمراض الباطنة85.417280.046يونس محمد حجير70111127

دمشق(عام)األمراض الباطنة77.928379.952طارق معين الفراس71110522

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.887779.928منار ابراهيم ميده72110923

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.527679.912محمد يوسف عبد الرحمن73110865

دمشق(عام)األمراض الباطنة79.848079.904حسن أحمد سلمان74110235

دمشق(عام)األمراض الباطنة798179.8نرمين جورج علم75110777

دمشق(موازي)األمراض الباطنة80.257979.75محمد غيث نضال السيد عيسى76110837

دمشق(موازي)األمراض الباطنة80.197979.714محمد عباده محمود معتصم السبيعي77110823

دمشق(موازي)األمراض الباطنة79.388079.628محمد عبد القادر صهيوني78110826

دمشق(موازي)األمراض الباطنة79.857979.51لؤي محمد الزيادة79110732

دمشق(موازي)األمراض الباطنة82.17579.26رغد حسن العربيني80110343
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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل
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الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(موازي)األمراض الباطنة82.017579.206عال سامر الخوام81110591

دمشق(موازي)األمراض الباطنة78.258078.95علي إبراهيم محمد82111303

دمشق(موازي)األمراض الباطنة80.677678.802عبد الرحمن محمد عامر آق بيق83110542

دمشق(موازي)األمراض الباطنة81.27578.72محمد عدنان الطوطو84111364

دمشق(موازي)األمراض الباطنة77.178178.702علياء أيمن عبد القادر85110622

دمشق(موازي)األمراض الباطنة77.328078.392نغم فرج هللا ديب86110783

دمشق(موازي)األمراض الباطنة80.457578.27سارة غسان الرفاعي87111237

دمشق(موازي)األمراض الباطنة79.027778.212همام عبدالكريم سلما88111043

دمشق(موازي)األمراض الباطنة76.228077.732زياد سليم هارون89110413

دمشق(موازي)األمراض الباطنة77.897777.534يوسف محمد عيد طبرنين90111122

دمشق(موازي)األمراض الباطنة77.147877.484ايهم احمد العلي السحمان91111152

دمشق(موازي)األمراض الباطنة77.487777.288محمد حسين محمد خير ناصيف92110802

دمشق(موازي)األمراض الباطنة79.237376.738لبنى لؤي خريطه93110712

دمشق(موازي)األمراض الباطنة76.677576.002محمد محمود النحالوي94110846

دمشق(موازي)األمراض الباطنة76.647575.984محمد عبدالحق كشيمه95111362

دمشق(موازي)األمراض الباطنة75.817675.886دينة محمد أسامه الدبس96110305

دمشق(موازي)األمراض الباطنة75.577675.742محمد نضال بسام عبد الوهاب97110855

دمشق(موازي)األمراض الباطنة75.697374.614مروه بسام محممد98110895

حلب(عام)األمراض الباطنة88.3737984.623مروة عبد السالم علولو99210417

حلب(عام)األمراض الباطنة82.898583.734هبة عالء الدين الدرويش100210525

حلب(عام)األمراض الباطنة83.0018282.6محمد احمد طنطورة101210400

حلب(عام)األمراض الباطنة80.7418482.044احمد جنيد بكرو102210008

حلب(عام)األمراض الباطنة80.0658481.639أيهم مصطفى شالش103210078

حلب(عام)األمراض الباطنة80.0488381.228أيهم محمد الزهران104210077

حلب(عام)األمراض الباطنة84.0217781.212محمد عمار محمد ياسر حفار105210430

حلب(عام)األمراض الباطنة81.977980.782مصطفى محمد أنس حلو106210468

حلب(عام)األمراض الباطنة81.3967880.037هيا ماجد جمال107210538

حلب(عام)األمراض الباطنة82.6937680.015عامر خلف المحمد العبيد108210303

حلب(عام)األمراض الباطنة81.0457879.827عالء انمار ابراهيم باشا109210336

حلب(عام)األمراض الباطنة80.9237879.753خالد وائل قضباشي110210171

حلب(عام)األمراض الباطنة80.7367879.641سامي محمد نشأة عبد الكريم111210259

حلب(عام)األمراض الباطنة81.4017779.64فاطمة حفظي عبد الحميد112210358

حلب(عام)األمراض الباطنة83.1587479.494بشار فايز راجي113210122

حلب(عام)األمراض الباطنة82.317579.386امجد احسان الحسين الحجي114210035

حلب(عام)األمراض الباطنة82.1917579.314عبد المجيد علي الحمدالعبد115210319

حلب(عام)األمراض الباطنة81.9137579.147محمد داود ابراهيم116210413

حلب(عام)األمراض الباطنة80.5587779.134يعقوب وانيس باندك117210557

حلب(عام)األمراض الباطنة78.967978.976محمد مبارك الشيخ أحمد118310553

حلب(عام)األمراض الباطنة81.5767578.945مجد محمد ابودان119210398

حلب(عام)األمراض الباطنة82.8867378.931دانيه عبد الكريم صباغ120210178
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حلب(عام)األمراض الباطنة81.027578.612ابراهيم عبد هللا االحمد الحسين121210006

حلب(عام)األمراض الباطنة80.7457578.447محمدمصلح نواف العلو122210453

حلب(عام)األمراض الباطنة83.9187078.35حسن محمد دقاق123210164

حلب(عام)األمراض الباطنة77.8487978.308لين الياس راهبه124210386

حلب(عام)األمراض الباطنة80.947478.164حافظ شادي الشاعر125110227

حلب(عام)األمراض الباطنة81.2457377.947احمد محمد مصطفى126210018

حلب(عام)األمراض الباطنة77.017977.806مهند حمود الحسن127111394

حلب(عام)األمراض الباطنة76.228077.732ايه محمد زهير بركاوي128210046

حلب(عام)األمراض الباطنة81.7567177.453بانه اسعد اغا129210105

حلب(عام)األمراض الباطنة80.2257377.335زهراء بكري جليالتي130210243

حلب(عام)األمراض الباطنة82.0587077.234محمد صبحي احمد وضاح ارناؤط131210420

حلب(عام)األمراض الباطنة80.4287277.056باسل عبد القادر قادر132210104

حلب(عام)األمراض الباطنة79.5157376.909وليد محمد حكيم133210546

حلب(عام)األمراض الباطنة77.7617576.656محمد يحيى عالء الدين سمونه134210450

حلب(عام)األمراض الباطنة78.3567476.613سدره محمد عماد الدين زعيرباني135210262

حلب(عام)األمراض الباطنة81.3066976.383رانيا عبد الكريم النجار136210205

حلب(عام)األمراض الباطنة77.2357576.341ميريام جورج نعلبند137210484

حلب(عام)األمراض الباطنة79.857176.31ثابت عمر سيد باكير138210144

حلب(عام)األمراض الباطنة77.167576.296جون بول جندي139210158

حلب(عام)األمراض الباطنة78.3967376.237رؤى عبد الهادي بكور140210234

حلب(عام)األمراض الباطنة76.9687576.18محمد نور فوزي الخطيب141210446

حلب(عام)األمراض الباطنة79.5457176.127عبدالرحمن محمد حسن افيوني142210324

حلب(عام)األمراض الباطنة77.647375.784مريم عبد الرزاق العبد الحنان143210462

حلب(عام)األمراض الباطنة75.4857675.691نور الهدى خالد زرزوري144210506

حلب(عام)األمراض الباطنة77.3537375.611شهد المعتصم باهلل خربوطلي145210283

حلب(عام)األمراض الباطنة79.3417075.604نور احمد ضباب146210505

حلب(عام)األمراض الباطنة75.1537675.491محمد عمر محمد ماهر طحان147210070

حلب(عام)األمراض الباطنة78.9487075.368بشار احمد الحسينو148210120

حلب(عام)األمراض الباطنة77.5817275.348ايمن ادريس عباس149210044

حلب(عام)األمراض الباطنة73.557875.33عبدالرحمن محمدنادر جوانية150410174

حلب(عام)األمراض الباطنة75.3287575.196عروب لقمان الكريم151210332

حلب(عام)األمراض الباطنة78.637075.178مرام زكريا عقيل152210456

حلب(عام)األمراض الباطنة77.787175.068غالية عمار أبودان153210348

حلب(عام)األمراض الباطنة77.6517174.99دانا ظافر جراح154210174

حلب(عام)األمراض الباطنة77.9987074.798رغد سمير زعتري155210211

حلب(عام)األمراض الباطنة79.3286874.796محمد عبدهللا حافظ156210426

حلب(عام)األمراض الباطنة76.5737274.743جود محمد فؤاد جبان157210150

حلب(عام)األمراض الباطنة76.5317274.718محمد أنس عبد العزيز سعودي158210406

حلب(عام)األمراض الباطنة75.6217374.572فاطمة الزهراء ابراهيم مكانسي159210356

حلب(عام)األمراض الباطنة77.577074.542غزل جورج نخله160210349
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حلب(عام)األمراض الباطنة76.87174.48تينا واهي كسباريان161210143

حلب(عام)األمراض الباطنة78.0416974.424نغم محمد النحاس162210502

حلب(عام)األمراض الباطنة73.077674.242أحمد عبدالكافي الشقره1632110001

حلب(عام)األمراض الباطنة74.3987474.238خالد حسن الحاج عوض164210170

حلب(عام)األمراض الباطنة74.987374.188محمد حافظ الكنش1652110093

حلب(عام)األمراض الباطنة76.7617074.056ندى مصطفى الخلف166210498

حلب(عام)األمراض الباطنة76.0467174.027أسماء رامي حجازي167210679

حلب(عام)األمراض الباطنة75.3717274.022عمر حسن الحسين168210672

حلب(موازي)األمراض الباطنة75.8266872.695سيما زكوان خراط حلو169210277

حلب(موازي)األمراض الباطنة76.3736672.223لين عالء نحه170210328

حلب(موازي)األمراض الباطنة77.0986371.458عبد القادر نديم ناشد171210311

حلب(موازي)األمراض الباطنة72.8556870.913ادمون اديب قزنجي172210024

حلب(موازي)األمراض الباطنة73.6266570.175يعقوب بيير بويه جي173210556

حلب(موازي)األمراض الباطنة73.4086570.044رند احسان حسناوي174210218

حلب(موازي)األمراض الباطنة72.876569.722ليان جورج حبوب صنديل175210385

حلب(موازي)األمراض الباطنة72.0966669.657زينه بكري بدوي176210248

حلب(موازي)األمراض الباطنة72.0186669.61حوريه محمد القصاب177210169

حلب(موازي)األمراض الباطنة70.996468.194سالي سامر كيالي178210255

حلب(موازي)األمراض الباطنة71.126167.072بتول محمد حمدوش179210112

الالذقية(عام)األمراض الباطنة85.148283.884فراس بطرس بشاره180310441

الالذقية(عام)األمراض الباطنة78.718079.226محمد عماد محمد يحيى ارحيم181310545

الالذقية(عام)األمراض الباطنة79.1867979.111محمد عبدالرحمن طيفور182210665

الالذقية(عام)األمراض الباطنة79.137778.278مجد يحيى هلو183310516

الالذقية(عام)األمراض الباطنة77.078078.242بتول توفيق ايوب184310091

الالذقية(عام)األمراض الباطنة76.867877.316هند صادق علي185310675

الالذقية(عام)األمراض الباطنة80.017377.206حسن طالل يوسف186310154

الالذقية(عام)األمراض الباطنة80.457277.07كريستينا أكرم المرعي187410234

الالذقية(عام)األمراض الباطنة76.427877.052محمدنور علي العلي188310563

الالذقية(عام)األمراض الباطنة777676.6أحمد محمد سمير189310056

الالذقية(عام)األمراض الباطنة75.187876.308غيث محمد خضور190410216

الالذقية(عام)األمراض الباطنة78.757276.05مريم حسان مصطو191310583

الالذقية(عام)األمراض الباطنة76.647575.984جورج ابراهيم حنينو192310140

الالذقية(عام)األمراض الباطنة79.897075.934طارق جميل عقده193310346

الالذقية(عام)األمراض الباطنة75.037775.818حنان موسى شباني194310131

الالذقية(عام)األمراض الباطنة77.657375.79كرم يسير مصطفى195310466

الالذقية(عام)األمراض الباطنة75.237675.538كنان محمود أسعد196310467

الالذقية(عام)األمراض الباطنة75.887575.528رند باسم حسن197310231

الالذقية(عام)األمراض الباطنة73.797875.474الفريد جبرائيل ملوحي198310026

الالذقية(عام)األمراض الباطنة77.067375.436ميالد نايف محمد199110960

الالذقية(موازي)األمراض الباطنة73.847473.904سارة عبد الكريم صاري200310022
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الالذقية(موازي)األمراض الباطنة76.016872.806جعفر محمد ميا201310133

الالذقية(موازي)األمراض الباطنة71.797271.874ميديا جوان عبدالكريم202310605

الالذقية(موازي)األمراض الباطنة72.326870.592فنر صالح عمر203310450

الالذقية(موازي)األمراض الباطنة71.036769.418حنين نايف الشعار204110255

الالذقية(موازي)األمراض الباطنة70.636668.778ربيع محمد دخيل205310214

حمص(عام)األمراض الباطنة79.368079.616فرات فريد ابراهيم206410224

حمص(عام)األمراض الباطنة79.567979.336عمار نزار الفروح207110628

حمص(عام)األمراض الباطنة80.87578.48محمد زاهر محمد نوار شرفو208410267

حمص(عام)األمراض الباطنة77.417978.046سوسن جميل حمود209410152

حمص(عام)األمراض الباطنة75.347675.604ممدوح عزمي النجار210410290

حمص(عام)األمراض الباطنة77.717175.026طارق ابراهيم المحمد211410384

حمص(موازي)األمراض الباطنة75.17273.86مريم أحمد طاهر212310759

حمص(موازي)األمراض الباطنة72.327171.792تاله محمد فداء الفيصل213410367

دمشق(عام)أمراض الجهاز الهضمي93.739393.438رغد محمد علي المجذوب214110348

دمشق(عام)أمراض الجهاز الهضمي89.349390.804اسراء نضال الدريس2152110003

دمشق(عام)أمراض الجهاز الهضمي919090.6محمد عبد الباقي السيد أحمد216110824

دمشق(عام)أمراض الجهاز الهضمي90.998889.794فياض مسلم حالق217111326

دمشق(عام)أمراض الجهاز الهضمي90.958889.77قمر معن الخضور218410232

دمشق(موازي)أمراض الجهاز الهضمي89.228989.132احمد محمد طالل المسدي219410006

دمشق(موازي)أمراض الجهاز الهضمي90.118788.866نبيل أحمد عريشه220110966

حلب(عام)أمراض الجهاز الهضمي89.98387.14محمد شريف مصطفى سياف221210418

حلب(عام)أمراض الجهاز الهضمي85.448986.864محمد زين العابدين محمد االبراهيم222410269

حلب(عام)أمراض الجهاز الهضمي87.8658586.719شهد احمد العبد هللا الحامد223210282

حلب(عام)أمراض الجهاز الهضمي89.0218085.412جاك ارتين زامبا قجيان224210145

حلب(عام)أمراض الجهاز الهضمي85.588585.348أحمد جمال منال225310051

حلب(عام)أمراض الجهاز الهضمي88.2488185.348ماهر نادر حمود226210397

حلب(موازي)أمراض الجهاز الهضمي84.3238584.593احسان علي رامز باقي227210007

حلب(موازي)أمراض الجهاز الهضمي84.1437881.685عبود سفيان الثلجه228210328

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي90.559291.13مضر رفيق الحواط229310587

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي90.968588.576علي محمد رمضان230310403

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي88.248787.744ريتا حمد ملي231110397

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي88.068586.836تاله عماد شاهين232310117

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي87.568486.136رشا فيصل نادر233310220

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي84.648785.584نسرين عبد هللا سعدون234110972

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي84.688685.208مقداد محسن حبيب235310593

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي85.218484.726زينب جمال عباس2362310058

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز الهضمي82.98483.34حسن عبد الكريم جميل237410075

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز الهضمي838182.2عبد الرحمن محمدوليد ماضي238310357

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز الهضمي80.7658381.659مصعب إبراهيم الخليل العمر239210472

دمشق(عام)أمراض القلب واألوعية93.539493.718أحمد محمد عصام النويالتي240110092
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دمشق(عام)أمراض القلب واألوعية90.219592.126محمد سليمان صالح شيخة241110816

دمشق(عام)أمراض القلب واألوعية92.099191.654نور الدين محمد عدنان النوري242110980

دمشق(عام)أمراض القلب واألوعية92.099091.254محمد هاشم احسان طرابيشي243110858

دمشق(عام)أمراض القلب واألوعية91.769091.056داني عبدهللا طيفور244110275

دمشق(موازي)أمراض القلب واألوعية91.468890.076ايهم احمد المحمد245111153

دمشق(موازي)أمراض القلب واألوعية90.718889.626أيمن نذير عبد الرحمن246111170

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية91.2118889.926بالل عبد القادر بركات247210128

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية88.2658888.159مهند حسن البكور248210482

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية88.798788.074ابراهيم حسان توتونجي249210001

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية89.668587.796عبدالسالم زكريا قمري250210325

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية88.8558687.713عامر عبد الكريم التركي251210304

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية88.1088687.264براء نزار شبلي252210115

حلب(موازي)أمراض القلب واألوعية86.778786.862محمد عدنان عبد العزيز شحاده253210068

حلب(موازي)أمراض القلب واألوعية88.28386.12ابراهيم رجب الخليفة254210003

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية91.089090.648بطرس انطانيوس سمعان255310109

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية90.239090.138حسام ياسين محمد256310149

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية89.638688.178عمار غسان رجب257310418

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية88.018888.006رضا محمد فهد السباعي258410114

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية87.178887.502يوسف طالل بركات259310715

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية86.238886.938عمار عماد المقعبري2602310090

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية86.48686.24هود محمد سمندر261310677

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية87.738486.238صهيب محمد مشنوق262310344

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية86.298686.174كمال اسامة تالوي2632110080

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية88.28185.32مالك محمود خليل264310503

الالذقية(موازي)أمراض القلب واألوعية83.298784.774الكميت نصر الدين أبودست265310027

الالذقية(موازي)أمراض القلب واألوعية86.138083.678ريم معين الصفدي266110405

الالذقية(موازي)أمراض القلب واألوعية85.088083.048محمود أحمد خضر267110870

حمص(عام)أمراض القلب واألوعية83.728684.632احمد محمد اسماعيل2682110001

حمص(موازي)أمراض القلب واألوعية84.897681.334امين حمد الحمد269210038

دمشق(عام)أمراض الجهاز التنفسي86.639389.178أسامة نبيل حامد270111161

دمشق(عام)أمراض الجهاز التنفسي85.458986.87مجد وفيق السماعيل271410260

دمشق(عام)أمراض الجهاز التنفسي88.118586.866سمر زياد االطرش272110467

دمشق(عام)أمراض الجهاز التنفسي87.138686.678ليلى محمد نضال علوان الشهير بالعراط273110739

دمشق(عام)أمراض الجهاز التنفسي86.68686.36نور الهدى حمزة شميس274310636

دمشق(موازي)أمراض الجهاز التنفسي81.728683.432ليث اسماعيل العبد2752110082

دمشق(موازي)أمراض الجهاز التنفسي84.38082.58عبير محمد الليمون276110578

حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي84.648383.984تسنيم مصطفى ميعاري277210137

حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي85.027882.212محمد حسني بحري278210412

حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي81.3257879.995عبد المنعم محمد هيثم نهار279210321

حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي80.4367879.461شيروان عارف ديلكي280210293
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حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي77.6888179.012غزل سعد هللا شحرور281210350

حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي77.428178.852أحمد خلف ذياب282410021

حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي79.1617878.696شهد ملحم ملحم283210288

حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي82.1367378.481انس سمير بيره جكلي284210039

حلب(موازي)أمراض الجهاز التنفسي77.5216672.912دعاء محمد صباغ285210186

حلب(موازي)أمراض الجهاز التنفسي74.8287072.896محمد أحمدتيسير قناعة286210060

حلب(موازي)أمراض الجهاز التنفسي75.3816972.828جودي ركان وهيبة287210153

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي86.028284.412محمد عمرو مضر كنيفاتي288310548

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي86.228083.732نسيم غطفان الخوري289310623

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي82.388583.428آيه فايز عباس290310082

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي84.338283.398ساره سامي شيحا291310299

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي82.758382.85كارولين سليم طوبال292310457

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي82.078382.442نوار هايل الدرميني293310634

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي82.968182.176انس وائل دغمان294310037

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي84.067881.636كندة محمد زكريا عبدو295310469

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي80.78381.62قمر نبيل سلوم296310453

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي83.697881.414عال هشام شهال297310376

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز التنفسي79.028179.812محمد نهاد امين298310558

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز التنفسي80.937779.358بشير محمد الخالد المغربل299410052

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز التنفسي79.187878.708رزان تيسير علي300310218

دمشق(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية89.18788.26حسناء عبدهللا عالوي301110239

دمشق(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.698586.614حسناء رياض السحلي302110238

دمشق(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية88.68386.36بيان محمد خير الدين قومقلي303410055

دمشق(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.718385.826اسراء خالد الخطيب304110026

دمشق(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية868485.2هاله جهاد القطاش305410313

دمشق(موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية85.018484.606راما وسيم حبوش306110317

دمشق(موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية84.238383.738روان محمد عريشه307110385

حلب(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية90.5388287.122سنا صالح علوزي308210270

حلب(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.6858687.011بتول عبد الكريم الحاج يوسف309210109

حلب(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية88.3458486.607هبة محمد ماجد دبابو310210527

حلب(موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية85.5557882.533محمد صافي مصطفى شحاده311210419

الالذقية(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية88.928486.952زينب سهيل غدير312310284

الالذقية(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.388486.028يارا نواف شبلي3132310154

الالذقية(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية86.448284.664ريم أبي ونوس314310261

الالذقية(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية84.048584.424ليليان بسام الياس3152310111

الالذقية(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.037983.818نغم محمد نائل خطاب316310626

الالذقية(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية85.148183.484يمامه رجب حسان3172310159

الالذقية(موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية82.288583.368مي يوسف قزق318310603

الالذقية(موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية798179.8لين سامر القطيفاني319310498

دمشق(عام)األمراض العصبية90.928889.752عصام سامي األنوف320110587
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دمشق(عام)األمراض العصبية90.388688.628عبدالرحمن محمد سالم دخان321110558

دمشق(عام)األمراض العصبية89.998688.394يحيى محمد الساعاتي322111105

دمشق(عام)األمراض العصبية90.618588.366عدنان احمد الغزاوي323111291

دمشق(عام)األمراض العصبية88.778788.062يوشع معن حماد324111125

دمشق(موازي)األمراض العصبية88.468587.076سوزان نورا محمد مازن مارديني325110482

دمشق(موازي)األمراض العصبية87.48486.04الربيع امير قصيص326110044

حلب(عام)األمراض العصبية87.5888486.152ماريا منذر شكور327210392

حلب(عام)األمراض العصبية86.3988184.238محمد محمد زكريا شحرور328210436

حلب(عام)األمراض العصبية86.0737782.443تقى أحمد بحرو329210096

حلب(عام)األمراض العصبية81.818382.286شادن محمد عبود330210279

حلب(عام)األمراض العصبية79.7038280.621لين فائز جحا331210066

حلب(موازي)األمراض العصبية76.047876.824نور نبيه عكاش332110997

حلب(موازي)األمراض العصبية71.357572.81شهد عبد اللطيف نعسان333310244

الالذقية(عام)األمراض العصبية87.558084.53حسن غسان زغيبي334310155

الالذقية(عام)األمراض العصبية83.327981.592بتول علي منصور335310094

الالذقية(عام)األمراض العصبية79.488481.288ريم راغد جرجي336310263

الالذقية(عام)األمراض العصبية79.888079.928محمد آصف علي337310526

الالذقية(عام)األمراض العصبية79.87979.48محمد أديب عيسى338310523

الالذقية(عام)األمراض العصبية77.998078.794احمد اكثم الخدام339310008

الالذقية(عام)األمراض العصبية78.327978.592احمد سمير هيفا340310009

الالذقية(عام)األمراض العصبية77.058078.23اسامه احمد ابو السل341110022

الالذقية(عام)األمراض العصبية76.928078.152حال معين تامر342310172

الالذقية(عام)األمراض العصبية79.187677.908يوسف أسد عباس الحسن343410335

الالذقية(موازي)األمراض العصبية75.867374.716علي ناهل دواي344310410

الالذقية(موازي)األمراض العصبية75.126872.272عمار علي محمود3452310089

الالذقية(موازي)األمراض العصبية74.686771.608محمد سليم راعي346310531

دمشق(عام)أمراض الدم ونقل الدم86.878586.122أحمد محمد رسالن العشي347110090

دمشق(عام)أمراض الدم ونقل الدم85.788685.868عبادة عبدالهادي شيتي348110535

دمشق(عام)أمراض الدم ونقل الدم86.068585.636ريم عرفان شريط349110402

دمشق(عام)أمراض الدم ونقل الدم84.918484.546ميسان كمال العسلي350110956

دمشق(عام)أمراض الدم ونقل الدم84.298484.174الياس بسام مرشه351110051

دمشق(موازي)أمراض الدم ونقل الدم83.867680.716غنوه اسامه غندور352111316

دمشق(موازي)أمراض الدم ونقل الدم80.447879.464رزان جميل الصدقه353110329

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم84.047982.024باسكال مروان بيروتي354310083

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم83.218081.926محمد عماد مكاوي355310546

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم78.518581.106بتول زين سليمان356310093

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم79.68380.96ساره علي مقوص357310300

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم80.787980.068فتون مرتضى غالي358310439

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم80.088080.048مهدي وجدات حسن359310599

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم79.188179.908وسيم علي حسون360310689
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الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم79.537979.318تاله وائل زاهر361310119

الالذقية(موازي)أمراض الدم ونقل الدم78.667878.396هيثم محمد خلو362310684

الالذقية(موازي)أمراض الدم ونقل الدم74.857574.91مايا سهيل معروف363310375

الالذقية(موازي)أمراض الدم ونقل الدم73.716469.826محمد نهاد منصور364310559

دمشق(عام)أمراض الكلية84.28484.12عبدالرحمن محمد ساعر365110557

دمشق(عام)أمراض الكلية83.468584.076سمير صفوان شالر366410149

دمشق(عام)أمراض الكلية87.137983.878ديانا وديع حسن367110300

دمشق(عام)أمراض الكلية85.568083.336لقاء عبد الرحمن عبد الرحمن368110725

دمشق(عام)أمراض الكلية83.568282.936مصطفى عبد الحميد صادق369110906

دمشق(موازي)أمراض الكلية84.857882.11عبد الرحمن أحمد معتز الحلو370110541

دمشق(موازي)أمراض الكلية80.997879.794فاطمه حسين عطرشان371110659

حلب(عام)أمراض الكلية82.0657880.439عبد الرحمن محمد ماهر حرح372210310

حلب(عام)أمراض الكلية82.2787478.966ابراهيم سامي المصطفى373210004

حلب(عام)أمراض الكلية80.3367678.601محمد محمد باسل حميضه374210071

حلب(عام)أمراض الكلية77.3957877.637محمد منير مداراتي375210441

حلب(موازي)أمراض الكلية72.216669.726سيامند عوني نعسان376210273

حلب(موازي)أمراض الكلية75.0456069.027مريم محمد طاهر عنان377210419

الالذقية(عام)أمراض الكلية81.917478.746هاجر مطانيوس معوض3782310142

الالذقية(عام)أمراض الكلية75.348177.604علي محمد غليون379310405

الالذقية(عام)أمراض الكلية77.037877.418آيه عامر الحلواني380410038

الالذقية(عام)أمراض الكلية79.27477.12آالء عاصم كوبش381310076

الالذقية(عام)أمراض الكلية82.736776.438محمد علي الحصني3822310119

الالذقية(عام)أمراض الكلية75.637776.178انس حسام حاج حسن383410015

الالذقية(موازي)أمراض الكلية74.247172.944بانه طه تدمري384410041

الالذقية(موازي)أمراض الكلية75.216872.326نغم محمد حسين385310625

دمشق(عام)أمراض الجهاز الحركي90.078588.042هدى ربيع عبده386111027

دمشق(عام)أمراض الجهاز الحركي85.628786.172أحمد حسين الفراوي387110088

دمشق(عام)أمراض الجهاز الحركي87.018184.606نور سليم زيد388110985

دمشق(عام)أمراض الجهاز الحركي85.018283.806سنا محمد بطرش3892110050

دمشق(عام)أمراض الجهاز الحركي83.848383.504زينه هاني مخلوف390110424

دمشق(موازي)أمراض الجهاز الحركي82.998382.994عبير محمد القاسم391110577

دمشق(موازي)أمراض الجهاز الحركي80.778180.862البتول عبد اللطيف طهماز392410010

حلب(عام)أمراض الجهاز الحركي88.4568988.673نغم محمد صفوح ميره393210503

حلب(عام)أمراض الجهاز الحركي87.4587883.674راما احمد حسام طراقجي394210027

حلب(عام)أمراض الجهاز الحركي84.1888182.912رهف حمزة خطيب395210224

حلب(موازي)أمراض الجهاز الحركي76.4337174.259أالء عبد هللا رفاعي396210070

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الحركي86.817682.486بتول محمد باكير397410042

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الحركي80.067778.836فاطمة الزهراء علي شيخ خميس398310436

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الحركي76.248278.544نوار حسين اآلغا399310629

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الحركي81.227377.932هيفا تميم ناصر400310685
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الالذقية(عام)أمراض الجهاز الحركي78.27777.72بتول صالح عيسى401310072

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الحركي78.157777.69رند بسام الجندي402310169

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز الحركي767575.6ربا عدنان العموري4032110032

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز الحركي75.27675.52هديل أحمد الصالح404310662

دمشق(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 80.297778.974الرا خلدون حتاحت405110706

دمشق(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 77.717576.626يوسف سليمان السلوم406111120

دمشق(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 73.857975.91نغم حسان يونس407110974

دمشق(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 76.967375.376بالل ابراهيم العامر408310110

دمشق(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 75.327575.192كمال محمد الجمعات409110697

دمشق(موازي)(الخمجية)األمراض المعدية 70.446969.864مرتضى رياض الحسيني410111382

دمشق(موازي)(الخمجية)األمراض المعدية 69.976367.182نعمى عالء الدين منصور411111411

حلب(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 78.5066874.303رهام محي الدين كرم الحلبي412210031

حلب(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 80.0286373.216بشر جاسم األحمد413210125

حلب(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 77.6816271.408فاطمة الزهراء محمد جميل حمامي414210357

حلب(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 72.8486770.508محمد عزالدين فراس قهواتي415210428

حلب(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 70.986869.788يوسف محمد المغالج4162110139

الالذقية(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 74.57474.3رفاه عبد الغني عبد الحي417310228

الالذقية(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 75.446972.864حسين محمود احمد418310165

الالذقية(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 75.156972.69مرام فؤاد اسماعيل419310571

الالذقية(موازي)(الخمجية)األمراض المعدية 70.596367.554نوار محمد يوسف420310632

دمشق(عام)الطب النفسي87.277883.562محمد عبد الوهاب حموده421110830

دمشق(عام)الطب النفسي81.648080.984عال هيثم الشوا422110597

دمشق(عام)الطب النفسي79.838180.298عمرو همام المصري عرفه423110644

دمشق(عام)الطب النفسي82.97579.74محمد ممتاز حميدوش424110851

دمشق(عام)الطب النفسي81.017478.206احمد صالح المحمد425110013

دمشق(عام)الطب النفسي78.417476.646بسام رياض مرمود426110163

دمشق(عام)الطب النفسي78.277175.362صبا بهجات محمد427111270

دمشق(عام)الطب النفسي78.797075.274طوني جورج حوشان428110524

دمشق(عام)الطب النفسي74.987474.588معاذ زياد الحاج محمد429111390

دمشق(عام)الطب النفسي76.017274.406مجد بسام الصايغ430210634

دمشق(موازي)الطب النفسي76.526873.112رغد حسن عبد هللا431110344

دمشق(موازي)الطب النفسي72.237071.338زينه نزار سلوم يارد432111235

دمشق(موازي)الطب النفسي75.056370.23ليالف عبد الباسط مال علي433110734

الالذقية(عام)الطب النفسي79.418079.646عبد الكريم مأمون مناع434310360

الالذقية(عام)الطب النفسي80.27778.92هبة محمد جورية435310657

الالذقية(عام)الطب النفسي77.667375.796حنين وفيق صبوح436310132

الالذقية(عام)الطب النفسي77.337275.198احمد ماجد غاوي437210655

الالذقية(موازي)الطب النفسي72.677172.002ريما هالل فندي438310270

دمشق(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل73.667072.196خضر فواز سليمان439310190

دمشق(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل73.666369.396احمد سليمان العبدهللا440110007
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دمشق(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل69.16768.26كنان محمد بشار شيخه441110699

دمشق(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل69.236366.738االء أذار سلو442111140

دمشق(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل68.916366.546غيث علي عبد الوهاب443110650

الالذقية(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل79.196975.114ليال فاروق الكردي444310493

الالذقية(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل73.047272.624يزن سهيل احمد445310708

الالذقية(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل74.347072.604ابراهيم أكرم خاشو446310003

الالذقية(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل74.566972.336علي عصام شال447310393

الالذقية(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل72.097071.254نوفل حسن شعبان448310648

الالذقية(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل72.996770.594محمد علي هالل449310544

الالذقية(موازي)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل68.586265.948احمد محمد شلوف450310013

دمشق(عام)الجراحة العامة89.228989.132فادي مروان جبور451111317

دمشق(عام)الجراحة العامة88.798587.274مايا أحمد الرستم452410254

دمشق(عام)الجراحة العامة87.38686.78أيهم اليان دعمش453111171

دمشق(عام)الجراحة العامة86.758385.25لؤي موسى ابو زريق454110733

دمشق(عام)الجراحة العامة84.698685.214عبد هللا محمد النعسان455110551

دمشق(عام)الجراحة العامة82.228884.532بشرى احمد خريطه456110170

دمشق(عام)الجراحة العامة83.998584.394محمد جمعه الشعابين457110794

دمشق(عام)الجراحة العامة85.28384.32محمد برهان غزاله458110787

دمشق(عام)الجراحة العامة83.838584.298محمد ماهر الديري459110842

دمشق(عام)الجراحة العامة82.838684.098محمد حسن العرسان الياسين460110798

دمشق(عام)الجراحة العامة85.958183.97محمد علي فاروق حورية461110835

دمشق(عام)الجراحة العامة85.178283.902حسام الدين محمد حاج فارس462110229

دمشق(عام)الجراحة العامة84.18383.66محمد كرم نبيل عودة463111368

دمشق(عام)الجراحة العامة82.678583.602امين عارف الحناوي464110058

دمشق(عام)الجراحة العامة83.548383.324حسن ابراهيم سلمان465310151

دمشق(عام)الجراحة العامة81.88583.08فراس سامر العوا466110669

دمشق(عام)الجراحة العامة85.727983.032يحيى ابراهيم العبد الخميس467111102

دمشق(عام)الجراحة العامة83.098282.654يوسف محمد بسام الخباز468111121

دمشق(عام)الجراحة العامة82.338382.598منار درويش درويش469110745

دمشق(عام)الجراحة العامة83.668182.596جواد جودات فرحات470110204

دمشق(موازي)الجراحة العامة82.888282.528مجد غصوب خليل471410259

دمشق(موازي)الجراحة العامة84.198082.514نور الدين محمد خالد شاميه472110979

دمشق(موازي)الجراحة العامة84.387982.228مصطفى احمد بطحيش473110904

دمشق(موازي)الجراحة العامة81.058381.83محمد صالح الحويجه474110818

دمشق(موازي)الجراحة العامة84.167881.696أمجد علي الحسين475110101

دمشق(موازي)الجراحة العامة81.538080.918محمود محمد فايز ضوبع476111380

حلب(عام)الجراحة العامة82.2188382.53عمر عبد العزيز نجار477210344

حلب(عام)الجراحة العامة82.0017679.6محمد مدحت مصباح سماني478210438

حلب(عام)الجراحة العامة81.1917679.114ساره فائز قمري479210252

حلب(عام)الجراحة العامة79.777778.662احمد محمود محمد الجاسم480110014
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حلب(عام)الجراحة العامة76.958078.17نور عبدالهادي دعدوش481410310

حلب(عام)الجراحة العامة79.5967577.757رصين مصطفى العبد هللا482210209

حلب(عام)الجراحة العامة82.1837177.709روان شكيب كعبور483210227

حلب(عام)الجراحة العامة80.817377.686عبد هللا محمد ميرعي484210317

حلب(عام)الجراحة العامة79.0567577.433محمد حسان محمد مروان نبهان485210410

حلب(عام)الجراحة العامة82.2667077.359آيه محمد جمال حمزة486210102

حلب(عام)الجراحة العامة80.4157277.049محمد حسن ماجد لحموني487210411

حلب(عام)الجراحة العامة78.967476.976محمد ويس وليد عثمان488210448

حلب(عام)الجراحة العامة76.8217676.492صالح محمد الشب489210295

حلب(عام)الجراحة العامة78.247376.144محمد يحيى زكريا دقاق بدوي490210449

حلب(عام)الجراحة العامة77.747375.844يعقوب ملكي حيدو491310712

حلب(عام)الجراحة العامة76.9057475.743فريد فيصل جمو492210372

حلب(عام)الجراحة العامة78.17275.66سيزر يوسف ورد493210274

حلب(عام)الجراحة العامة80.626875.572يوسف بكري حيالني494210560

حلب(عام)الجراحة العامة76.167475.296عبدالعزيز محمود النعيمي495110450

حلب(عام)الجراحة العامة75.347575.204عبد اللطيف زبري حسن496310361

حلب(موازي)الجراحة العامة77.6987074.618ياسر اسماعيل حاجم497210549

حلب(موازي)الجراحة العامة76.3057174.183مصطفى محمد محوزاده498210469

حلب(موازي)الجراحة العامة74.237072.538عبد الوهاب عمر دياب الحسن499210322

حلب(موازي)الجراحة العامة75.526671.712عبد الغني جمال حلواني500110547

حلب(موازي)الجراحة العامة74.436671.058عباده محمد حاج بكري501210306

حلب(موازي)الجراحة العامة73.666770.996محمد حسان هنداوي502210061

الالذقية(عام)الجراحة العامة81.598382.154علي نزار رجب503310412

الالذقية(عام)الجراحة العامة81.978281.982مجد عدنان فاضل504310512

الالذقية(عام)الجراحة العامة82.258181.75لؤي شفيق جديد505310489

الالذقية(عام)الجراحة العامة80.718381.626محمد ياسر جوهره506410276

الالذقية(عام)الجراحة العامة82.018181.606جعفر هيثم شاطر507310134

الالذقية(عام)الجراحة العامة85.817581.486عبدالكريم فواز الكدر508410177

الالذقية(عام)الجراحة العامة80.898180.934زين العابدين ياسين كامل509310279

الالذقية(عام)الجراحة العامة81.328080.792محمد عبد الناصر فوز510310536

الالذقية(موازي)الجراحة العامة75.438077.258الطاهر سالم محمد511310024

الالذقية(موازي)الجراحة العامة76.827576.092يمان ناصر شناتي512410334

الالذقية(موازي)الجراحة العامة77.0557475.833علي منذر االبراهيم513210580

حمص(عام)الجراحة العامة78.248078.944محمد حمزة األحمد514410266

حمص(عام)الجراحة العامة80.797578.474باسل سمير معال515410040

حمص(عام)الجراحة العامة75.937876.758يوسف عبدهللا العموري516410336

حمص(موازي)الجراحة العامة74.087875.648سارة بدر قصيص517310296

دمشق(عام)الجراحة البولية86.928887.352فادي محمد القدور5182110072

دمشق(عام)الجراحة البولية87.38686.78محمدنزار عبدالعزيز معيكه519110867

دمشق(عام)الجراحة البولية86.348686.204عبدهللا هاشم الخطيب520110567
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دمشق(عام)الجراحة البولية85.028785.812عبد الرحمن احمد الحريري521111277

دمشق(عام)الجراحة البولية85.328685.592مراد احمد الحسن522110875

دمشق(عام)الجراحة البولية85.38685.58ميالد مانو طعمة523111475

دمشق(عام)الجراحة البولية86.298485.374عمر محمد بسام العرند524110635

دمشق(عام)الجراحة البولية84.98685.34محمد سلمان عرفات اوطه باشي525110815

دمشق(عام)الجراحة البولية84.958484.57زين العابدين علي الحلو526111228

دمشق(عام)الجراحة البولية85.378384.422محمد انس مامون الشامي527110779

دمشق(موازي)الجراحة البولية83.728283.032عمرو أحمد طه528110643

دمشق(موازي)الجراحة البولية83.0568282.633محمد عبدو عوض529210641

دمشق(موازي)الجراحة البولية84.047982.024نبراس احمد الشحرور530110965

حلب(عام)الجراحة البولية85.8158485.089سامي محسن دندل531210257

حلب(عام)الجراحة البولية81.648582.984محمد نوري اسماعيل5322110098

حلب(عام)الجراحة البولية82.5868081.551محمد محمود درويش533210437

حلب(عام)الجراحة البولية81.98081.14محمد احمد حجو5342110090

حلب(عام)الجراحة البولية82.0757880.445محمد عبد القادر الصفدي535210424

حلب(عام)الجراحة البولية80.5138080.307آزاد عبد الرحمن فاضل536210080

حلب(موازي)الجراحة البولية73.886871.528عيسى فيصل الزمار537410146

حلب(موازي)الجراحة البولية72.9016971.34عبد هللا عماد الدين سراج الدين538210580

الالذقية(عام)الجراحة البولية83.758885.45إياس منذر خدام539310043

الالذقية(عام)الجراحة البولية81.178080.702امجد عدنان حليبيه540310031

الالذقية(عام)الجراحة البولية81.777980.662ابراهيم علي سليمان5412310001

الالذقية(عام)الجراحة البولية79.088380.648رامي محمود ديب542310155

الالذقية(عام)الجراحة البولية80.238180.538اسماعيل عبدالحكيم محمد543110036

الالذقية(عام)الجراحة البولية80.638080.378بشار محسن ضحية544410050

الالذقية(عام)الجراحة البولية80.488080.288علي غسان رجب545310397

الالذقية(موازي)الجراحة البولية76.987977.788حيدر عمر عبد الدائم546410090

الالذقية(موازي)الجراحة البولية77.947677.164نسيب اكرم حالق547310462

الالذقية(موازي)الجراحة البولية73.468076.076الجين عبدالكريم حسن548310020

دمشق(عام)الجراحة العظمية90.328889.392عبدالقادر محمد أغيد العجالني549110563

دمشق(عام)الجراحة العظمية88.429089.052معاذ أحمد رفيق عصفور550111389

دمشق(عام)الجراحة العظمية89.518788.506حسان قحطان ميا551310150

دمشق(عام)الجراحة العظمية89.868587.916محمد أيمن القصار552110785

دمشق(عام)الجراحة العظمية87.448887.664عبدالرحمن شكري ليلى553210661

دمشق(عام)الجراحة العظمية87.228887.532حسين عبدالخالق بالل554410077

دمشق(عام)الجراحة العظمية85.79087.42فيصل خالد ابو عره555110686

دمشق(عام)الجراحة العظمية86.218987.326الياس عيسى جرجوس5563110004

دمشق(عام)الجراحة العظمية87.458787.27اسامة محمود تقالة557110020

دمشق(عام)الجراحة العظمية87.238787.138الياس جميل حصني558111143

دمشق(موازي)الجراحة العظمية87.648586.584هادي محمود شربعي5592110127

دمشق(موازي)الجراحة العظمية86.488585.888محمد محمد عدنان القمحه560110845
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دمشق(موازي)الجراحة العظمية86.48585.84محمد احمد عبد الهادي561110775

حلب(عام)الجراحة العظمية87.1288485.876سامي امجد قباوة562210256

حلب(عام)الجراحة العظمية83.6738785.003مالك محمد األحمد563210395

حلب(عام)الجراحة العظمية85.2458183.547علي احمد منصور564210338

حلب(عام)الجراحة العظمية83.4268383.255عبد الكريم عبد اللطيف الحماده565210312

حلب(عام)الجراحة العظمية82.638483.178أحمد ابديوي الغرير566310048

حلب(عام)الجراحة العظمية83.228282.732عبد العزيز محمد ريحاوي5672110059

حلب(عام)الجراحة العظمية82.4288382.656بشار مصطفى النايف568210124

حلب(عام)الجراحة العظمية81.088582.648يامن بسام الرحال العرابي569111101

حلب(موازي)الجراحة العظمية85.1937882.315محمد محمد بركات570210434

حلب(موازي)الجراحة العظمية82.168282.096محمد زكريا الغريب571110810

حلب(موازي)الجراحة العظمية86.9587481.774محمد نضال عتو572210443

الالذقية(عام)الجراحة العظمية87.858084.71ازدشير عماد اسماعيل5732310003

الالذقية(عام)الجراحة العظمية82.788684.068محمود محمد فروح574310569

الالذقية(عام)الجراحة العظمية83.078483.442باسل يوسف فرحه575310089

الالذقية(عام)الجراحة العظمية83.468182.476محمد حسام احمد شمس الدين576110796

الالذقية(عام)الجراحة العظمية81.988382.388سامر هيثم كابر5772310066

الالذقية(عام)الجراحة العظمية81.588382.148الحمزة موسى الحرامي5782110005

الالذقية(عام)الجراحة العظمية82.278081.362عبدهللا محمد يونس579310366

الالذقية(عام)الجراحة العظمية79.758381.05علي فايز علي ديب580310398

الالذقية(موازي)الجراحة العظمية81.987880.388حيدر قاسم الخضر581110258

الالذقية(موازي)الجراحة العظمية81.077879.842طارق اسامة متوج582310345

الالذقية(موازي)الجراحة العظمية78.248078.944عبدهللا احمد الرحيل583111284

حمص(عام)الجراحة العظمية81.618382.166شادي عدنان طعمه584410155

حمص(موازي)الجراحة العظمية86.0637581.637محمد شاكر باسل الشطيحي585210417

دمشق(عام)الجراحة الصدرية83.6687981.8طارق عالء الدين نداف586210623

دمشق(عام)الجراحة الصدرية81.877880.322يمامة راتب أبودقة587111449

دمشق(عام)الجراحة الصدرية81.337679.198جوليا محمد غريب588110217

دمشق(عام)الجراحة الصدرية80.3557578.213انس تمام العبد الرزاق589210678

دمشق(عام)الجراحة الصدرية78.847577.304جكر حسن قاسم590110200

دمشق(موازي)الجراحة الصدرية75.3737274.023محمد فؤاد شباط591210643

دمشق(موازي)الجراحة الصدرية74.897273.734علي بسام حسينو592111304

الالذقية(عام)الجراحة الصدرية75.287775.968ماهر حسن الحسن593310504

الالذقية(عام)الجراحة الصدرية74.857273.71مجد حسين البركو594110770

الالذقية(عام)الجراحة الصدرية75.717073.426معاذ أكرم جلب595310590

الالذقية(عام)الجراحة الصدرية73.647373.384علي يونس خلوف596410199

الالذقية(عام)الجراحة الصدرية756972.6محمد منذر البودي597310557

الالذقية(عام)الجراحة الصدرية75.486872.488هادي ياسر صقر598310652

الالذقية(عام)الجراحة الصدرية73.327172.392احمد انور محب الدين599410004

الالذقية(موازي)الجراحة الصدرية72.266770.156علي نديم هوال600310411
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الالذقية(موازي)الجراحة الصدرية70.177070.102إيمار دمر روميه601310045

الالذقية(موازي)الجراحة الصدرية71.696669.414محمد أمين سمو602310524

دمشق(عام)الجراحة العصبية88.729390.432اسماعيل أيمن اليازجي603110035

دمشق(عام)الجراحة العصبية88.448988.664محمد رشيد صطوف604110809

دمشق(عام)الجراحة العصبية88.598888.354مجد علم الدين ابو عاصي605110771

دمشق(عام)الجراحة العصبية89.4568587.673عبد هللا محمود جودت موصللي606210318

دمشق(عام)الجراحة العصبية85.6458886.587ملهم زياد سويد607210477

دمشق(موازي)الجراحة العصبية85.1688484.7محمد فؤاد زرزور608210390

دمشق(موازي)الجراحة العصبية82.58382.7معن نزار فياض609110917

حلب(عام)الجراحة العصبية84.218182.926احمد محمد شكري الموقع610210017

حلب(عام)الجراحة العصبية81.0358482.221عباس عبد الغني سميه611210307

حلب(عام)الجراحة العصبية86.3317682.198مصطفى يوسف مشنوق612210471

حلب(عام)الجراحة العصبية82.5558081.533عادل عزت ابراهيم613210301

حلب(عام)الجراحة العصبية82.1668081.299نجيب صالح الدين صقال614210496

حلب(عام)الجراحة العصبية80.188180.508احمد محمد مدين العمر6152110002

حلب(موازي)الجراحة العصبية79.4638079.677حمزه زكريا سيجه616210168

حلب(موازي)الجراحة العصبية77.668078.596عبدهللا جمال طحان617210327

الالذقية(عام)الجراحة العصبية83.677680.602حيان نزار ابراهيم618110256

الالذقية(عام)الجراحة العصبية79.448079.664نهاد مرتضى راشد619110975

الالذقية(عام)الجراحة العصبية80.747879.644محمود غيث غانم620310567

الالذقية(عام)الجراحة العصبية81.277679.162حمزه حسن معيوف6212110033

الالذقية(عام)الجراحة العصبية79.217878.726فراس خليل عيد622410226

الالذقية(عام)الجراحة العصبية77.148078.284باسل انيس الجدلي623310085

الالذقية(عام)الجراحة العصبية76.528077.912محمود حافظ عيسى624310564

الالذقية(عام)الجراحة العصبية76.617977.566هاشم اكرم فاضل625310757

الالذقية(موازي)الجراحة العصبية74.27373.72معال نزار ابراهيم626110916

الالذقية(موازي)الجراحة العصبية76.037073.618ابراهيم محمد شعبان627310007

الالذقية(موازي)الجراحة العصبية756771.8علي غدير سليمان628310396

دمشق(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية89.078888.642عقبه بسام محمد629310371

دمشق(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية85.418886.446ميار حسان حسن630310604

دمشق(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية88.048386.024فادي جورج جرجس6312310095

دمشق(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية85.638585.378عمار هشام حمدون632110629

دمشق(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية83.988785.188محمد عبد القادر ابراهيم633110825

دمشق(موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية85.48484.84صقر محمد فليحان634110518

دمشق(موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية82.58483.1عباس عدنان حميدان635110538

حلب(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية82.7358081.641هال اسعد نعال636210533

حلب(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية87.0367381.421صفا جابر عزاوي637210298

حلب(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية83.4717881.282آريا وليد ابراهيم638210079

حلب(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية83.5367780.921جنان عبد الباسط طاحوش639210146

حلب(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية82.0687980.84محمد مازن لبني640210433
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حلب(موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية80.5917477.954محمد أمين األكتع641210405

حلب(موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية80.537477.918نور حسان حنطايه642210509

الالذقية(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية87.378787.222بولص انطانيوس سمعان643310112

الالذقية(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية85.378585.222أحمد حسين مصطفى6443110008

الالذقية(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية85.518484.906علي يحيى محمد645310415

الالذقية(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية82.578884.742أحمد وفيق عباس646310061

الالذقية(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية84.228584.532أشرف محمد ابراهيم647410023

الالذقية(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية83.718383.426عيسى يوسف عيسى6482310091

الالذقية(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية81.948583.164دينا علي جديد649310205

الالذقية(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية82.788282.468عيسى علي عبدهللا650310426

الالذقية(موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية80.57879.5الحسين سليم صارم651310023

الالذقية(موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية80.347879.404الحسين أكثم قنجراوي652310022

الالذقية(موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية77.57877.7جويس جورج نصير653310142

دمشق(عام)جراحة القلب86.678385.202أحمد منصف كميل6542110008

دمشق(عام)جراحة القلب85.238484.738يوسف محمد علي655410338

دمشق(عام)جراحة القلب81.498281.694غيث محمد المصطفى6562110070

دمشق(عام)جراحة القلب80.628381.572غيث فائز حسن657110651

دمشق(عام)جراحة القلب78.988581.388علي حسام البيش658110481

دمشق(عام)جراحة القلب83.797680.674إيهاب عامر الحسن659110083

دمشق(عام)جراحة القلب76.758680.45عبد الحليم بكري أنيس قرقناوي660110540

دمشق(عام)جراحة القلب80.118080.066علي صالح النايف6612110068

دمشق(عام)جراحة القلب78.378279.822شادي مجيب نعوم662410156

دمشق(عام)جراحة القلب81.537679.318زياد عباس الحسن663110414

دمشق(موازي)جراحة القلب77.068279.036برهان طالل عازار664410047

دمشق(موازي)جراحة القلب77.837777.498محمد لؤي حسين الحافظ665110840

دمشق(موازي)جراحة القلب78.517476.706بيرم سليمان ريدان666110184

حلب(عام)جراحة القلب83.3187780.79ايمن عامر نجار667210045

حلب(عام)جراحة القلب79.337075.598يزن خالد حيدر668210554

حلب(عام)جراحة القلب77.1757275.105رياض أبو العالء رجب669210235

حلب(عام)جراحة القلب72.537573.518عبد اللطيف محمد القاضي670210314

حلب(عام)جراحة القلب72.7617473.256مالك بشير الباش671210394

الالذقية(عام)جراحة القلب78.877577.322رغد معز القطلبي672110349

الالذقية(عام)جراحة القلب77.627676.972ربيع علي امون673310213

الالذقية(عام)جراحة القلب75.847675.904طارق نزار عويس674310350

الالذقية(عام)جراحة القلب78.467175.476حيدر امين عيد675310183

الالذقية(عام)جراحة القلب77.527074.512علي مفيد عيسى676310409

الالذقية(عام)جراحة القلب77.3667074.419عروه ابراهيم ديب677210662

الالذقية(عام)جراحة القلب75.297374.374عبد المنعم سامر صوفي678310363

الالذقية(عام)جراحة القلب73.417473.646مصطفى عبد هللا درويش679310584

الالذقية(موازي)جراحة القلب75.946571.564قاسم عبد المنعم حاج موسى680310451
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الالذقية(موازي)جراحة القلب627165.6عبدالرحمن خلف الديري681310015

دمشق(عام)جراحة األوعية92.188990.908ليال محمد منعم6822310110

دمشق(عام)جراحة األوعية80.768381.656عدي تركي الكدرو683110582

دمشق(عام)جراحة األوعية78.548079.124لؤي عزام خالد6842110081

دمشق(عام)جراحة األوعية77.837978.298أحمد مروان مرتظى685310059

دمشق(عام)جراحة األوعية76.987877.388عبد هللا يوسف الجنيدي686110552

دمشق(عام)جراحة األوعية77.87476.28ينال محمد علي687111119

دمشق(عام)جراحة األوعية78.37275.78غدير يوسف عياش688110647

دمشق(عام)جراحة األوعية77.197375.514عالء محمد شنينه689110601

دمشق(عام)جراحة األوعية78.517175.506حنا أديب أسعد690110249

دمشق(عام)جراحة األوعية79.137075.478نجم الدين محمد ناصر691111408

دمشق(موازي)جراحة األوعية79.136975.078عالء مصطفى قط692110603

دمشق(موازي)جراحة األوعية73.947574.364زاهر منيب كالليب العشابي693410134

دمشق(موازي)جراحة األوعية73.257573.95باسل نسيم السيد علي694110151

حلب(عام)جراحة األوعية81.3216574.792حازم عبد الرحمن االحمد695210160

حلب(عام)جراحة األوعية77.5087074.504احمد خلدون شريف696210009

حلب(عام)جراحة األوعية76.0836872.849عالء محمد احمد697210049

حلب(عام)جراحة األوعية71.147472.284علي أيمن رقماني698410194

حلب(عام)جراحة األوعية72.537171.918عبيده محمود العثمان6992110063

الالذقية(عام)جراحة األوعية82.528382.712علي معن عباس7002310085

الالذقية(عام)جراحة األوعية81.617779.766حسن ياسين أحمد701310162

الالذقية(عام)جراحة األوعية78.198078.914محمد عبد الوهاب السخني702310537

الالذقية(عام)جراحة األوعية73.018276.606حيدره يونس بدور703310185

الالذقية(عام)جراحة األوعية75.537876.518كامل خضر عيسى704310459

الالذقية(عام)جراحة األوعية81.46976.44ابراهيم خليل شاهين705310005

الالذقية(موازي)جراحة األوعية75.437173.658جعفر محمد حسن706310132

الالذقية(موازي)جراحة األوعية72.396870.634علي فيصل يوسف707310399

دمشق(عام)جراحة األطفال80.718281.226انس محمد الدلي708111149

دمشق(عام)جراحة األطفال77.288078.368ماهر أحمد عبد الرحيم709110759

دمشق(عام)جراحة األطفال74.017775.206يوسف يحيى العاني710111124

دمشق(عام)جراحة األطفال74.037674.818سامح حسن قطيني711110443

دمشق(عام)جراحة األطفال75.5917374.554أحمد اسماعيل زكري712210605

دمشق(موازي)جراحة األطفال77.57074.5عزت احمد جمال نجيبه713111296

دمشق(موازي)جراحة األطفال74.227172.932الحسن عبدهللا رستناوي714410011

حلب(عام)جراحة األطفال77.2566471.953أحمد مطيع كعدة715210065

حلب(عام)جراحة األطفال73.8336871.499رهف محمدفاتح رجب716210225

حلب(عام)جراحة األطفال71.077271.442حسن علي نور الدين717410076

حلب(عام)جراحة األطفال72.66971.16مروان حسين احمد718310579

حلب(عام)جراحة األطفال71.557070.93عامر حسين أونباشي719210302

حلب(موازي)جراحة األطفال71.4116568.846شوكت رشاد حسو720210291
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حلب(موازي)جراحة األطفال71.1456568.687احمد عمر العلي721210013

الالذقية(عام)جراحة األطفال78.3466974.607محمد هيثم متى722210666

الالذقية(عام)جراحة األطفال77.86974.28علي عدنان زملوط723310390

الالذقية(عام)جراحة األطفال72.887372.928يونس خليفة حامد724310724

الالذقية(عام)جراحة األطفال77.546572.524يوسف محمد الجنيدي725410337

الالذقية(عام)جراحة األطفال74.646972.384علي محمد كمال شرف726310407

دمشق(عام)طب الطوارئ78.0386874.022رامه عبدالجواد عرابي727210611

دمشق(عام)طب الطوارئ73.757473.85رنيم بسام زخور728110357

دمشق(عام)طب الطوارئ74.557273.53نور فادي الحداد729110120

دمشق(عام)طب الطوارئ76.9366572.161فداء خالد حيدر730210630

دمشق(عام)طب الطوارئ71.746870.244عمار بسام دليواتي731111306

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء89.649190.184علي جميل ديب732110608

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء90.029090.012هدى عبد السالم المدلوش733111030

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء918889.8كنان جورج السعد734410237

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء90.198989.714هالة محمود الهنيدي735111008

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء88.798988.874نورهان احمد العبد هللا736111000

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء89.98788.74هيا هشام كواره737111053

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء89.228788.332وفاء عبد الوهاب الوتار738111074

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء87.688887.808رشا هيثم سليمان739310221

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء86.018987.206وسيم نزيه النجاد740111072

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء85.019087.006محمد زكريا عيوش741410268

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء88.878486.922جودي باسم نعامه742110207

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء86.628786.772ريم مامون علوش743110063

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء85.648886.584بشرى جمال طعمة744110171

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء87.548586.524رهف عربي عثمان745110377

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء85.548886.524رغد ياسين خشفه746110296

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء84.778986.462لجين فائز أحمد747110575

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء86.718686.426ريم خليل الخراز748410127

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء87.168586.296رنيم زياد الحسين749110358

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء85.668786.196خليل علي جنيدي750410092

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء87.298485.974آمال أحمد بالن751110129

دمشق(موازي)التوليد وأمراض النساء87.538385.718أحمد نضال الحلبي752110094

دمشق(موازي)التوليد وأمراض النساء85.518484.906نيرمين جهاد المنديل753110808

دمشق(موازي)التوليد وأمراض النساء85.618284.166تمارا زاور بيرام754110191

دمشق(موازي)التوليد وأمراض النساء84.118484.066عبد القادر محمود الحسين755410025

دمشق(موازي)التوليد وأمراض النساء85.388284.028اسراء علي العبدهللا756110027

دمشق(موازي)التوليد وأمراض النساء83.898483.934منار نزيه اتماز السباعي757410291

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء90.9868488.191مرح محمد خالد كريمش758210459

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء88.868587.316رهام محمد الشعبان759210223

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء87.5158787.309فكتوري اكرم اغوب760210373
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حلب(عام)التوليد وأمراض النساء87.6538385.791ملك عبد القادر بيطار761210476

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء83.788785.068عمار أحمد المال صالح762110625

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء85.678384.602رئيفه عبد الرحمن الخطيب763210242

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء86.3058184.183راما سعد طالب764210199

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء86.7458084.047آالء محمد ربيع ادريس765210088

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء85.298283.974فاطمه الزهراء سليمان الحسين7662110074

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء86.37882.98قمر عبد القادر عقاد767210377

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء84.5658082.739آالء عمر العمر768210083

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء86.2667782.559اسراء مروان خطيب769210028

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء84.148082.484وئام لبيب بدر770210547

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء81.2588381.954كوثر قيس السيد احمد771210319

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء81.148381.884روال أسامة منصور772110336

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء84.967781.776آيه عدنان صوفان773210099

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء83.87881.48فاطمة محمد حج علي774210360

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء81.7418181.444بيان غسان مكانسي775210132

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء83.6187881.37شيرنيشان مصطفى عثمان شيخو776210292

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء82.1868081.311فراس عبد المنعم قناني777210685

حلب(موازي)التوليد وأمراض النساء83.777680.662سنا غسان شحادة778310320

حلب(موازي)التوليد وأمراض النساء80.7238080.433الما منير ياسين779210383

حلب(موازي)التوليد وأمراض النساء81.077980.242أميرة محمد حاج طالب780210072

حلب(موازي)التوليد وأمراض النساء83.8417479.904غنى مروان البوسنه لي781210353

حلب(موازي)التوليد وأمراض النساء79.6567878.993تيماء عبد الغني الخالدي782210142

حلب(موازي)التوليد وأمراض النساء81.0057578.603صبا محمود الشيخ783210297

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء84.688785.608ريم محمد ليال784310266

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء86.338384.998اميمه سليمان ناصيف7852310005

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء83.78584.22كريستين سعيد هنون7862110079

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء84.148383.684حنين حسن المقدم787410086

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء86.577983.542رهف محمد داود788310252

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء81.798482.674سناء أحمد النجم789310321

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء81.678382.202محمد داود االحمد790110807

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء82.228181.732نور فواز اسماعيل791310642

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء80.088481.648حسن أحمد عسيلي792310152

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء82.68081.56حنا فهد سكيف793310175

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء78.938581.358سيرين موفق البعيني794310327

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء84.727681.232النا موسى حسن795310471

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء85.137581.078يارا احمد يونس7962310151

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء79.788381.068يارا عبد العزيز سلمان797310074

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء80.9518180.97شهناز مصطفى ملحم798210289

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء84.577580.742بشرى مصطفى طجميه7992310015

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء80.468180.676اسراء محمد باال800410009
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الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء79.118380.666نوار رفيق عبود801310630

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء79.18380.66تاله محسن علي802310118

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء78.298480.574عال هيثم علي803410190

الالذقية(موازي)التوليد وأمراض النساء83.277379.162يوسف عبد هللا خفتة804310076

الالذقية(موازي)التوليد وأمراض النساء80.27678.52رغد عبداللطيف فالحة805110345

الالذقية(موازي)التوليد وأمراض النساء76.028178.012سهى عبد القادر دياب806310323

الالذقية(موازي)التوليد وأمراض النساء73.5138477.707جيندارة مصطفى اوسو807210159

الالذقية(موازي)التوليد وأمراض النساء80.17377.26الياس نزار نجار808410013

الالذقية(موازي)التوليد وأمراض النساء75.587876.548ريما محمد سفراني809310269

حمص(عام)التوليد وأمراض النساء83.378684.422بديع عصام مصياتي810410044

حمص(موازي)التوليد وأمراض النساء85.097380.254رهف عدنان سفر811410119

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة80.077276.842يزن محمد علي812410333

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.987475.788اسامه احسان جنود813110021

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.517475.506لبانه عادل ديب8142310107

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.937674.758محمود احمد برهوم815110868

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.47074.44تقى محمد فريز عبد الوهاب816110169

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.317174.186نرجس طاهر قدار817110971

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.37173.58براء ناصح حالو818110157

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.237173.538محمد احمد علي819111346

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.776772.862درغام فائز دومط820110286

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة747072.4اسامة محمد عطا زعبية821111136

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.266672.156احمد ياسر غياض822110017

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.436571.858محمد أديب الخير823110780

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.467071.476كنان ابراهيم اللطيف824110698

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.066971.436نور الهدى لؤي ميا825310637

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.856771.11ليلى كاروي عبد الكريم بوربي826110738

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.966670.176جودي محمود شيخي827110208

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.536969.918أمير سعود أبو عمار828110104

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.9936569.795احمد صالح طعمه829210600

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.376369.222عبدالرحمن يوسف البشير830110559

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.926368.952محمد مظهر غزوان زوين8312110098

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.646368.784رغد محمد الخليفه832310226

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.536668.718روان طارق الشيخ محمد833111218

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.066368.436فادي نظير الثلث8342110073

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.386768.428علي سالم المحمد835310387

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.256468.35عبيده عبد السالم طحلي836110570

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.56568.3عمار يسار الربداوي837111309

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.376268.222رشا حمزة علي838410110

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.326568.192الياس جهاد عبدهللا839110052

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.616368.166مؤيد محمد محفوظ الحاج خضر840110160
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دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.3886368.032علي عبد الواحد الحالق841210671

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.796267.874أنس حسان الرعيدي842310069

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.396467.834فارس جورج الطويل843111319

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.036367.818محمد تمام محمد بالل قداح844410264

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.586567.748نغم هيثم عيسى845310627

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.486567.688محمد هدوان موفق تركمان846110860

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.366267.616راوند والت محمدشاكر847111200

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.666067.596عمار محمد تيسير سفراني848110627

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.316267.586علي عطاهللا الحراكي849110614

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.5856367.551امجد محمد المسلماني850210603

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.476067.482عزيز محمد نوى851410182

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.436367.458مياس رشيد باشوري852110945

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.376367.422محمد عبد السالم يوسف853310534

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.596167.354قتيبه عدنان الفاخوري854110689

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.426467.252أحمد عبد الحليم معطي855111157

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة68.16566.86سومر انطون مرقص856110488

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة68.626366.372نوار قصي ديوب857310631

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.856065.91مالك عدنان البلخي858110757

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة67.416365.646محمد رياض فطوم859111357

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة68.76165.62ايهم محمود صالح860110077

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.186065.508عبدالعزيز مشعل جومرد861110562

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة67.246265.144معاذ عزمات الداخول862110190

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة67.876165.122محمد راتب محمود السباعي863410357

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة66.656063.99سرور سفر سعيد864110453

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.4787375.686يوسف علي العبود865210561

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.437171.258وسام محمد علي الحريث866210544

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.166670.896يزن حسن المهاوش867210553

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.956570.37محمد جميل عمار فرواتي868210408

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.5066569.503جهاد فريد شيخو869210147

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.6016068.16يمان جمال قدره دانيال870210559

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.5336067.519هيفين عدنان يوسف871210540

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.5116167.306عبدهللا أحمد الخطيب872210046

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.266066.156ايهم الياس توما8732110009

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.2116066.126همام محمد النائب874210599

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة80.577277.142محمد علي حمدي875310542

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة80.047076.024مجد حسام ياسين876310510

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.847274.304ساوند محمدشريف ابراهيم877310308

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.726974.232أوس سمير عثمان878310071

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.196972.714سراة معين عباس879310310

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة756972.6عبد هللا محمد ريحاوي880310362
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الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.526872.512مجد غسان البرجق881310515

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.667171.996سمير اسامة الحمصي882310318

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.657171.99شيروان علي حسن883310336

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.257371.95عمر محمود اسماعيل884310423

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.516971.706محمود خليل الشحادات885310565

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.577071.542هبة شوكت سلوم886310656

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.717171.426عبد الحميد ابراهيم المجيد887310356

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.477171.282أحمد محمد فران888310726

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.716971.226باسل عبدالعزيز سليمان889310088

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.586671.148ذو الفقار محمود البعلبكي890310206

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.817071.086غالب محمود االشقر891410208

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.026871.012عيسى عماد درويش892310427

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.586770.948لجين وعد أحمد893310475

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.756570.85زاهر عامر سلوم894111225

الالذقية(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.046567.424زين العابدين توفيق حيدر895310276

حمص(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.126869.872يوال ابراهيم محال896310722

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها93.289091.968لبابه عادل يونس8972310105

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها93.678891.402حسن سلمان نصر8982310019

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها928689.6صبحي محمد فواز التيناوي899110511

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها90.158889.29روى غسان المهايني900110392

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها89.658888.99ميار بهاء شمالي9012310128

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها89.848788.704عال عبد الخالق بالل902410187

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها89.788688.268مهند أحمد حمصي903110938

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها89.768587.856تماره أحمد الجسري904111182

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها88.88587.28محمد بدر عبد الهادي منصور905210637

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها85.928987.152كارينا خوسيه حداد906310458

دمشق(موازي)أمراض العين وجراحتها87.18787.06انانا ناصيف االحمر907110061

دمشق(موازي)أمراض العين وجراحتها87.028787.012ابتسام محمد نعيم الشياح908110001

دمشق(موازي)أمراض العين وجراحتها86.698786.814منيره محمد رائف الذهبي909110935

حلب(عام)أمراض العين وجراحتها92.8459091.707عمار محمد عبدالسالم دباس910210343

حلب(عام)أمراض العين وجراحتها91.888890.328احمد رامي محمد حبيب رحمة911210010

حلب(عام)أمراض العين وجراحتها89.0368185.821مؤمنه عبد الرحمن خباز912210483

حلب(عام)أمراض العين وجراحتها88.8218185.692ديانا حسن مدلل913210189

حلب(عام)أمراض العين وجراحتها85.5118484.906محمد نور عبد الرزاق عاشور914210445

حلب(عام)أمراض العين وجراحتها82.528884.712محمود عباس بهلوان9152110103

حلب(موازي)أمراض العين وجراحتها85.2958083.177نور نهاد غفير916210518

حلب(موازي)أمراض العين وجراحتها84.4317982.258مروان محمد امين بالوللي917210460

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها89.238487.138ألين محسن حسام الدين918310066

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها87.198385.514ساره محمد طبنجه919310301

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها84.528785.512حال غسان ابراهيم9202310026

23 / 60



جامعات حكومية                    -                               النتائج االسمية لمفاضلة الدراسات العليا لخريجي كلية الطب البشري 

2021 - 2020    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 60 

+

عالمة االمتحان الوطني% 40 

الجامعةالرغبة المقبول بها

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها85.948485.164منار عماد ابراهيم921110926

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها85.058585.03نورمان زهير كيوان9222310141

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها85.718485.026رحمة طالل الحيو923110325

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها85.228384.332أريج حسان عباس924110095

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها82.628683.972محمد سلمان محمد925310530

الالذقية(موازي)أمراض العين وجراحتها86.248083.744علي بسام عيسى926310383

الالذقية(موازي)أمراض العين وجراحتها84.838283.698جميل بولص بيطار927310135

الالذقية(موازي)أمراض العين وجراحتها82.818282.486تسنيم سمير السكاف928410058

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.649089.184مالذ زهير حالوة929110920

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.368988.616ريم هيثم اشريفه930110407

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها89.438788.458أمجد منيف غريب931110102

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها85.869087.516ياسر محمد خير الغبره932111096

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها87.188887.508ملهم ابراهيم األحمد933110921

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.288586.968احمد عمر كماشه934111133

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها89.478386.882ربيع نبيل خليل935310215

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.648386.384علياء محمد عيسى936110623

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.218686.126خالد مأمون زياده937110261

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها87.938385.958نوار الياس الدراوشه938110976

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها89.118185.866عبدالرحمن امجد شاكر9392110061

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها84.948785.764حسام شاكر الحراكي940110231

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.248585.744محمد مصطفى عبدهللا941110848

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.088285.648غنى بسام سكر942110649

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها87.368385.616رهف خالد سالم943110376

دمشق(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها85.428585.252تاله سعيد الحناوي944110185

دمشق(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها87.168285.096الزورد سليمان المذيب945110707

دمشق(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.178284.502كرم اسد العبد946110693

دمشق(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها84.018584.406خالد سرب الموح947110260

دمشق(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها84.578484.342لونا ياسر حامد948110731

حلب(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها89.758085.85عمر عمار سليمان949210346

حلب(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.2968285.777هناء محمد شياح950210537

حلب(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها84.8718685.322االء عبدالوهاب شريمو مسدي951210034

حلب(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها87.9938084.795ريم عبد الفتاح عزوز952210240

حلب(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها85.6888384.612لمى ابراهيم عبد الغفور953210384

حلب(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها85.158384.29محمد كامل بكري خياطه954210432

حلب(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.987983.788ياسر حسان هنداوي955210550

حلب(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.7287883.236نور مصطفى فواز شحنة956210461

الالذقية(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.778587.262جودي مروان جالل الدين957210658

الالذقية(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.88586.08جودي آسر سليمان958310138

الالذقية(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها83.788785.068حنان هيثم تلي959410348

الالذقية(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها87.738185.038حسام عدنان علي9602310018
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الالذقية(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها83.668483.796محمد يحيى عبد هللا مكيس961310562

الالذقية(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها84.718082.826كرم نزار مهنا962310465

الالذقية(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها83.017981.406عبد الرحمن نبيل موسى963310358

دمشق(عام)طب األطفال83.9938584.395دليفان عكاش شيخو964210188

دمشق(عام)طب األطفال85.548083.324صبحيه عماد المعضماني965110512

دمشق(عام)طب األطفال82.618483.166امتثال راسم الشرابي966410014

دمشق(عام)طب األطفال83.238383.138ريتا زكي بليط967110398

دمشق(عام)طب األطفال81.278582.762فرح قاسم فرج968110678

دمشق(عام)طب األطفال83.668182.596لمى جمال درويش969110727

دمشق(عام)طب األطفال84.298082.574يمان مروان قادري970111118

دمشق(عام)طب األطفال82.678282.402صفا حسين الحسو971110514

دمشق(عام)طب األطفال82.128282.072بتول رضوان طعمه972110154

دمشق(عام)طب األطفال84.557881.93حال مفيد اسبر973410081

دمشق(عام)طب األطفال81.868281.916مجد بشار محي الدين974110768

دمشق(عام)طب األطفال82.928081.752اياد علي الحمدان975110066

دمشق(عام)طب األطفال81.338281.598هبه عبد الرحيم المنجر976111021

دمشق(عام)طب األطفال81.2468281.547محمد اسماعيل المصري977210635

دمشق(عام)طب األطفال81.528080.912نور محمد نضال علوش978110994

دمشق(عام)طب األطفال86.797280.874رزان عدنان علي9792310039

دمشق(عام)طب األطفال82.457880.67راويه نبهان الهدر980110320

دمشق(عام)طب األطفال81.667980.596عبير عماد الحلبي981110575

دمشق(عام)طب األطفال80.868080.516اماني احمد الصباغ9822110006

دمشق(عام)طب األطفال79.298280.374سناء جوزيف البخيتان983110473

دمشق(عام)طب األطفال80.518080.306اية يحيى عشماوي984110068

دمشق(عام)طب األطفال80.617979.966لما محمد غطروف985310476

دمشق(عام)طب األطفال77.918379.946براءه محمد النصار986110162

دمشق(عام)طب األطفال83.647479.784آالء عبد القادر الدهان987110121

دمشق(عام)طب األطفال78.958179.77ميديا محمد يوسف988310606

دمشق(عام)طب األطفال80.147979.684اية معتز خشمان989110067

دمشق(عام)طب األطفال80.327879.392روان أحمد الخضري990110382

دمشق(عام)طب األطفال80.927779.352أحمد حسام عبدالرزاق991110087

دمشق(عام)طب األطفال80.127879.272هبه رشراش ادريس992111019

دمشق(عام)طب األطفال76.068479.236سوسن محمد الخردق993410383

دمشق(عام)طب األطفال80.77779.22بشرى سليمان عبد هللا994110172

دمشق(عام)طب األطفال77.348279.204نور مصطفى عبد الجليل995110995

دمشق(عام)طب األطفال79.747879.044سلمى صقر اليوسف996110458

دمشق(عام)طب األطفال79.517878.906محمد جمال الرجب997110793

دمشق(عام)طب األطفال81.117578.666يسرى محمد الخطاب998111114

دمشق(عام)طب األطفال79.047878.624مازن الياس فرانسيس999110756

دمشق(عام)طب األطفال77.678078.602ليليان جمال محفوض1000110741
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تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 60 

+

عالمة االمتحان الوطني% 40 

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)طب األطفال77.568078.536رزان بشار ناصر1001110328

دمشق(عام)طب األطفال77.558078.53ميري علي عمران1002410299

دمشق(عام)طب األطفال79.777678.262مروة محمد مطر1003110891

دمشق(عام)طب األطفال78.247878.144حنين عماد الدين فطوم1004410088

دمشق(عام)طب األطفال78.217878.126سلمى محمدهيثم الخراط1005111250

دمشق(عام)طب األطفال76.838078.098علي حسين قنبس1006110609

دمشق(عام)طب األطفال80.87478.08قمر غسان الحالق1007110690

دمشق(عام)طب األطفال78.6287777.976يمام تركي الهالل1008210558

دمشق(عام)طب األطفال75.238277.938منى شريف عودة1009110934

دمشق(عام)طب األطفال78.537777.918رفيف أحمد علي1010410115

دمشق(عام)طب األطفال77.797877.874رهف مرهف كسيبي1011410121

دمشق(عام)طب األطفال79.667577.796مجد محمد مقصود1012110772

دمشق(عام)طب األطفال78.3237777.793علي محمود بيشاني1013210696

دمشق(عام)طب األطفال78.127777.672عفراء محمد علي1014110588

دمشق(عام)طب األطفال79.777477.462ديما ياسر مهنا1015310202

دمشق(عام)طب األطفال78.397677.434دالل فرحان باكير1016110240

دمشق(عام)طب األطفال75.428077.252موسى جمال الشيخ1017410295

دمشق(عام)طب األطفال76.757877.25ماري سمير طنوس10182310114

دمشق(عام)طب األطفال77.997677.194يوسف احمد عثمان1019310713

دمشق(عام)طب األطفال81.877077.122ديما نضال الحلبي1020110302

دمشق(عام)طب األطفال81.127177.072محمود عبد الفتاح أبو عساف1021110873

دمشق(عام)طب األطفال76.877776.922عال محمد حاج زيد1022110593

دمشق(عام)طب األطفال78.157576.89كنده جهاد الصالح1023410240

دمشق(عام)طب األطفال76.747776.844هيلين عدنان نعيم1024111055

دمشق(عام)طب األطفال79.347376.804مرح بسام حسن10252310124

دمشق(عام)طب األطفال76.677776.802ليث أحمد صوفان1026310494

دمشق(عام)طب األطفال77.277676.762بشرى مرهج نعمه1027110173

دمشق(عام)طب األطفال78.5987476.758نور نضال السعيد1028210675

دمشق(عام)طب األطفال78.587476.748سندس محمدسعيد دسوقي1029110476

دمشق(عام)طب األطفال75.857876.71نيرمين عدنان الحوامده1030111002

دمشق(عام)طب األطفال78.437476.658فرح جميل الكركي1031111323

دمشق(عام)طب األطفال78.777376.462محمد مصعب بكور1032110850

دمشق(عام)طب األطفال77.067576.236باسل مخائيل قاورمه1033110150

دمشق(عام)طب األطفال77.587476.148محمد نادر المحمد1034111374

دمشق(عام)طب األطفال80.077076.042ساره ابراهيم شرينه1035110429

دمشق(عام)طب األطفال767676هاجر محمد درموش1036111004

دمشق(عام)طب األطفال75.717675.826هبه بسام فرج10372110129

دمشق(عام)طب األطفال77.037475.818باسكال موسى القبالن1038110146

دمشق(موازي)طب األطفال78.377175.422دعاء احمد يوسف1039110288

دمشق(موازي)طب األطفال74.227775.332دالل عبد الهادي القطيني1040410095
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تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج
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معدل التخرج % 60 
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الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(موازي)طب األطفال76.77375.22مالك هشام العلو1041110758

دمشق(موازي)طب األطفال75.017575.006غزل اسامة غريب1042410213

دمشق(موازي)طب األطفال75.977374.782اسماء مصعب الواكد1043110034

دمشق(موازي)طب األطفال74.997474.594محمود عبد العزيز الضبع1044110872

دمشق(موازي)طب األطفال78.086974.448أحمد محمد مصطفى حيدر1045110093

دمشق(موازي)طب األطفال76.167073.696مطاع عبد القادر الخياط1046110911

دمشق(موازي)طب األطفال76.376772.622عبير علي سريول1047110574

دمشق(موازي)طب األطفال74.317072.586ياسين عزو عدس1048111099

دمشق(موازي)طب األطفال72.817272.486احمد عايش الحمادة1049110008

دمشق(موازي)طب األطفال75.466872.476جود ماجد العبدهللا1050110206

دمشق(موازي)طب األطفال74.067072.436منار محمد يوسف1051110927

دمشق(موازي)طب األطفال72.727272.432راما جمعة منصور1052110308

دمشق(موازي)طب األطفال76.46672.24آيه محمود محمود1053110142

دمشق(موازي)طب األطفال75.646772.184رهام محمد وهيب العوده1054110369

دمشق(موازي)طب األطفال74.236972.138وائل جريس الخوري1055111061

دمشق(موازي)طب األطفال76.8536572.111احمد غازي الزامل1056210601

دمشق(موازي)طب األطفال73.397072.034شروق رضوان عمر1057110500

دمشق(موازي)طب األطفال74.36871.78نورا ماهر الحزواني1058410225

دمشق(موازي)طب األطفال74.496771.494يزن حكم مفلح1059110225

دمشق(موازي)طب األطفال71.017271.406لميس عبدالكريم خليفه1060111333

دمشق(موازي)طب األطفال74.156771.29مرح محمود شرف1061110885

حلب(عام)طب األطفال86.2068485.323غفران عبد اللطيف هبو1062210352

حلب(عام)طب األطفال84.3058383.783راما بدر الدين زمار1063210196

حلب(عام)طب األطفال84.0858383.651رنيم زين العابدين جذبه1064210221

حلب(عام)طب األطفال81.7138683.427رنا جالل حماده1065210216

حلب(عام)طب األطفال85.7517983.05نور عمر حوراني1066210512

حلب(عام)طب األطفال84.5918082.754اسراء محمد وليد الموسى1067210027

حلب(عام)طب األطفال85.37882.38ريان عالء الدين حاج حمادة1068210236

حلب(عام)طب األطفال83.8987881.538براءة عبد الحميد صفو1069210116

حلب(عام)طب األطفال83.3437881.205نور حسام ساعد1070210508

حلب(عام)طب األطفال83.0817881.048رغد عمر الناصر1071210212

حلب(عام)طب األطفال82.3457981.007ميس جمال زراع1072210485

حلب(عام)طب األطفال85.3657480.819إسراء يحيى حمدان1073210050

حلب(عام)طب األطفال83.1667780.699رؤى عبد الكريم الحسين1074210233

حلب(عام)طب األطفال81.6637880.197نيرمين محمد صفو1075210521

حلب(عام)طب األطفال82.177780.102ميساء سليمان اوسو1076210488

حلب(عام)طب األطفال82.0037780.001جودي أحمد أول1077210152

حلب(عام)طب األطفال81.3117879.986راما يوسف رمضان1078210203

حلب(عام)طب األطفال83.097579.854راما خليل الدخيل1079210197

حلب(عام)طب األطفال81.5337679.319سيفين محمد ابراهيم1080210275
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االمتحاني
االسم الثالثي
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معدل التخرج % 60 

+

عالمة االمتحان الوطني% 40 

الجامعةالرغبة المقبول بها

حلب(عام)طب األطفال83.2687379.16بيان يوسف رقيه1081210134

حلب(عام)طب األطفال81.0217679.012تسنيم زكريا بطحيش1082210136

حلب(عام)طب األطفال79.3967878.837فرح افريم بشار1083210368

حلب(عام)طب األطفال81.1267578.675جودي عبد السالم مزيك1084210154

حلب(عام)طب األطفال83.0567278.633بتول محمد عبد القادر1085210113

حلب(عام)طب األطفال78.1357978.481غفران عبد العليم بلو1086210351

حلب(عام)طب األطفال80.0387678.422ميس محمد فؤاد البيطار1087210486

حلب(عام)طب األطفال80.6587578.394آيه كامل قولي1088210101

حلب(عام)طب األطفال81.5367378.121بيسان تّمام فاعور1089210135

حلب(عام)طب األطفال79.2257677.935لين مجد الدين زمار1090210387

حلب(عام)طب األطفال81.2017377.92جودي احمد بهيج سواس1091210151

حلب(عام)طب األطفال77.7157877.829جود عبدهللا طرابيشي1092210149

حلب(عام)طب األطفال78.8117577.286سعايه محمد طاهر كيخيا1093210264

حلب(عام)طب األطفال81.6286976.576دانية محمد الشيخ هود1094210176

حلب(عام)طب األطفال80.2457176.547نور نبيل الضرير1095210517

حلب(عام)طب األطفال81.4256976.455بشرى مصطفى عبد الرحمن1096210127

حلب(عام)طب األطفال75.4087876.444آالء محمد بديع حجازي1097210086

حلب(عام)طب األطفال77.0037576.201زينة ابراهيم اليماني1098210247

حلب(عام)طب األطفال75.5837776.149سارة مخائيل صليبي1099210251

حلب(عام)طب األطفال77.4657476.079فرح كمال مختار1100210370

حلب(عام)طب األطفال77.347476.004رامه محمد نضال الشرقاط1101210204

حلب(عام)طب األطفال76.4537575.871آنا وليد بدروس1102210093

حلب(عام)طب األطفال77.0967475.857هبة زكي رمضان1103210524

حلب(عام)طب األطفال76.2617575.756وداد فواز أسود1104210543

حلب(عام)طب األطفال76.2537575.751سارة عبد هللا طالب1105210250

حلب(عام)طب األطفال80.1766975.705سلمى مصطفى حاج عبدهللا1106210266

حلب(عام)طب األطفال75.1187675.47شروق عصام العبدو1107210281

حلب(عام)طب األطفال79.7386975.442بانه عمر كنعان1108210107

حلب(عام)طب األطفال79.6266975.375هال ياسين بسطاطي1109210536

حلب(عام)طب األطفال77.057275.03عبد الرحمن بدر الدين قضيب البان1110210251

حلب(عام)طب األطفال76.067374.836بيان واثق وراق1111210502

حلب(موازي)طب األطفال77.1817174.708آمنة زياد أبو حميدة1112210092

حلب(موازي)طب األطفال76.5337174.319أميرة نهاد غفير1113210073

حلب(موازي)طب األطفال76.7157074.029سيفين محمد جمو1114210276

حلب(موازي)طب األطفال75.6287173.776ماري سلطان العكاش1115210391

حلب(موازي)طب األطفال79.2636573.557رنده شوقي محمود1116210220

حلب(موازي)طب األطفال77.26873.52رهى عماد المعلم1117210226

حلب(موازي)طب األطفال77.1386873.482مريم محمد درباس1118210463

حلب(موازي)طب األطفال75.5566972.933آالء عبد الحميد النجار1119210082

حلب(موازي)طب األطفال74.4567072.673هبة محمد االبراهيم1120210526
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االمتحاني
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الجامعةالرغبة المقبول بها

حلب(موازي)طب األطفال74.1957072.517دعاء ابراهيم بعاج1121210180

حلب(موازي)طب األطفال76.7456572.047عال علي عكور1122210334

حلب(موازي)طب األطفال74.336670.998نجوى محمد أنس هاللي1123210495

حلب(موازي)طب األطفال71.0637070.637إيناس محمود النفوس1124210052

حلب(موازي)طب األطفال72.876770.522عبد الرحمن يوسف خالد1125110543

حلب(موازي)طب األطفال71.666870.196علي محمود الخلف1126110617

الالذقية(عام)طب األطفال83.258583.95بشرى اديب جماهيري1127310106

الالذقية(عام)طب األطفال84.368183.016غدير محمد برهوم11282310094

الالذقية(عام)طب األطفال81.928181.552نوارة هيثم كاسو1129310635

الالذقية(عام)طب األطفال81.038181.018أمل محمد صالح1130310068

الالذقية(عام)طب األطفال82.467780.276غيد الئل الدكر1131310432

الالذقية(عام)طب األطفال80.847980.104سراب عبد الكريم جامع1132310309

الالذقية(عام)طب األطفال80.827980.092هيا لؤي ديوب1133310682

الالذقية(عام)طب األطفال82.337679.798عهد قاسم العلي1134310425

الالذقية(عام)طب األطفال84.457279.47إناس خالد حسن11352310007

الالذقية(عام)طب األطفال81.777679.462زينب منير سلمان1136310290

الالذقية(عام)طب األطفال78.898079.334ابراهيم حسام نجار1137310004

الالذقية(عام)طب األطفال81.427679.252هنادي عبدهللا سليمان1138310674

الالذقية(عام)طب األطفال79.887879.128حياة علي محمد11392310032

الالذقية(عام)طب األطفال79.877879.122همسه نديم حمود1140310672

الالذقية(عام)طب األطفال79.157878.69زينب علي عيسى1141310286

الالذقية(عام)طب األطفال81.667478.596نور علي مبيض1142310641

الالذقية(عام)طب األطفال79.577778.542رهام عبد الرحمن عرجة1143310243

الالذقية(عام)طب األطفال78.17978.46وفاء عبد اللطيف طالب1144310692

الالذقية(عام)طب األطفال76.968078.176اليخان محمد عبدالعزيز1145310029

الالذقية(عام)طب األطفال80.857478.11مرح عدنان موسى11462310125

الالذقية(موازي)طب األطفال77.677576.602مايا محمود عيسى1147310507

الالذقية(موازي)طب األطفال77.077576.242ريم خالد حاجي اوغلي1148310262

الالذقية(موازي)طب األطفال75.247675.544هيا احمد يونس1149310679

الالذقية(موازي)طب األطفال76.867274.916نينار غياث ديب1150310649

الالذقية(موازي)طب األطفال74.027172.812ريم فؤاد بركات11512310055

الالذقية(موازي)طب األطفال72.877071.722احمد علي عمار1152310012

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس92.299392.574هبه عبد الكريم محمد11533110114

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس93.219091.926يوال رزق هللا عون1154111126

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس92.258990.95ريما نضال الحلبي1155110409

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.548789.724جيداء خالد الخطاب1156110221

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.148989.684بتول علي محسن حيدر1157110155

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.518989.306لمى مالك معيطه1158310484

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.038889.218محمد محمود سيروان1159110847

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.178788.302نور الهدى موسى عيسى1160110983
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الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي
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الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس87.388887.628مروة جمال ابراهيم1161110889

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس87.298887.574ساجدة عبدالسالم النابلسي1162110425

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.278487.162سنا محمدخير حاج ابراهيم1163110472

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس87.868687.116عبيده عصام رعد1164110571

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس88.968486.976رامي عبدالرحمن الحاج طحطوح1165110319

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس86.268886.956عمار بشير البالي1166110626

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس86.528786.712صبا محسن ابراهيم11672310070

دمشق(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس86.048686.024ليندا عبد العليم القدسي1168410249

دمشق(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس85.958685.97ريم مالك حسن1169410130

دمشق(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس84.378885.822باوال سهيل العاقل1170110153

دمشق(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس85.438685.658رؤى بالل الصفوه1171410124

دمشق(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس84.778685.262سندس عزو الشحرور1172110474

حلب(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس93.2789091.966آيه سهيل جزماتي1173210097

حلب(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.2458889.347اميره زياد مارديني1174210037

حلب(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.2038588.721فرح جميل خلف1175210369

حلب(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس87.98586.74نورا صالح الدين عبد الرحمن1176210519

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس95.019394.206لجين نبيل شامي1177310474

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس92.258990.95هشام عصام ناصر1178310666

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.338990.398كارينا عماد عقباتي11792310102

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.478789.682نايا طالل حسن1180310618

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.848989.504هال سعيد دروبي1181310668

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.828588.492زينه محمد حبيب1182310293

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس88.068988.436كرم انور عروس1183310463

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.458688.07رند تامر حواط1184310232

الالذقية(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.448587.664رغد علي يوسف1185310225

الالذقية(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس86.788586.068سهام ياسر خطاب1186310322

الالذقية(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس84.238885.738زينب مصطفى أسمر1187310289

دمشق(عام)الطب المخبري83.268483.556أمجد موفق عشي1188410026

دمشق(عام)الطب المخبري84.097982.054محمد سعيد محمد خالد علبي1189110814

دمشق(عام)الطب المخبري83.637981.778ابراهيم عبد الناصر المحمد العلي1190110004

دمشق(عام)الطب المخبري85.167681.496فرانسوا جريس الصعوب1191110673

دمشق(عام)الطب المخبري80.618180.766غمكين احمد العلي1192111315

دمشق(عام)الطب المخبري82.177679.702آية صالح شيخة1193110137

دمشق(عام)الطب المخبري78.257878.15عبدالحكيم محمد البرغوث1194410173

دمشق(عام)الطب المخبري76.157977.29رهام نصر الدين الرمان1195110278

دمشق(عام)الطب المخبري77.317777.186ساندرا ضيف هللا الطرشه1196110383

دمشق(عام)الطب المخبري75.957876.77زين العابدين منذر عبود1197310278

دمشق(عام)الطب المخبري79.227376.732لبانا ماجد غانم1198110710

دمشق(عام)الطب المخبري77.677375.802ماهر عيسى سعد1199110760

دمشق(عام)الطب المخبري74.247775.344وادي فواز ابراهيم1200111059
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دمشق(عام)الطب المخبري78.427075.052فاطمه احمد شباط1201110524

دمشق(عام)الطب المخبري77.117074.266مجد سمير صليبي1202410256

دمشق(عام)الطب المخبري74.557373.93حيان مطيع شامية1203111193

دمشق(عام)الطب المخبري74.387273.428ريم عادل السليمان1204110346

دمشق(عام)الطب المخبري74.927173.352حنان رئيف علي1205310176

دمشق(عام)الطب المخبري76.176973.302اينانا ناظم الغزالي1206110074

دمشق(عام)الطب المخبري73.737273.038علي عبده حافظ1207110613

دمشق(موازي)الطب المخبري77.386472.028علي أحمد محفوض1208410193

دمشق(موازي)الطب المخبري72.036970.818يارا ركن الدين مللي1209110160

دمشق(موازي)الطب المخبري74.856370.11شذى عبدالهادي كامل1210111263

دمشق(موازي)الطب المخبري73.326569.992رهف محمد منار الشويكي1211110057

دمشق(موازي)الطب المخبري72.476669.882كريستينا نبيه جرجس1212410235

دمشق(موازي)الطب المخبري73.936068.358آية هيثم أسمر1213310080

حلب(عام)الطب المخبري82.588081.548رشد محمد سعيد زيات1214210177

حلب(عام)الطب المخبري80.6888281.212عبد الملك عبد الغني البكار1215210320

حلب(عام)الطب المخبري81.048080.624بشار محمود خشفه1216210123

حلب(عام)الطب المخبري82.8017780.48سامي محمد ضاي1217210258

حلب(عام)الطب المخبري79.4468180.067وجيه عبدالمجيد الريمي1218210542

حلب(عام)الطب المخبري82.0567780.033سليمان فؤاد عساف1219210267

حلب(عام)الطب المخبري82.0387378.422ايهم محمود حمصي1220210048

حلب(عام)الطب المخبري79.8987477.538محمود عمار دملخي1221210077

حلب(عام)الطب المخبري79.8487477.508آالء ضياء الدين عجالن1222210081

حلب(عام)الطب المخبري80.2267377.335أحمد محمد حسن1223210061

حلب(موازي)الطب المخبري73.3036971.581فائق عبد الجليل طالع1224210364

حلب(موازي)الطب المخبري77.026070.212آية مصطفى جالل كوراني1225210096

حلب(موازي)الطب المخبري72.246468.944ميسم احمد الشهابي1226210490

الالذقية(عام)الطب المخبري89.138888.678أحمد عبدالرحمن معو1227310053

الالذقية(عام)الطب المخبري82.457880.67شام محمود النجرس1228310329

الالذقية(عام)الطب المخبري84.537480.318محمد عبد المجيد حسن1229310535

الالذقية(عام)الطب المخبري80.338080.198ميس احمد نجم1230310609

الالذقية(عام)الطب المخبري78.048380.024مروة عمران جيعان1231310580

الالذقية(عام)الطب المخبري79.578079.742ميري نعيم خوري1232310607

الالذقية(عام)الطب المخبري78.127978.472خضر شاهر مرهج1233310189

الالذقية(عام)الطب المخبري77.937978.358ساندي نهاد حداد1234310307

الالذقية(عام)الطب المخبري81.37277.58ريتا تمام ديبه1235310258

الالذقية(عام)الطب المخبري76.467977.476باسل جرجس الدروبي1236310087

الالذقية(موازي)الطب المخبري76.297676.174هيلين انطانيوس حنا1237310686

الالذقية(موازي)الطب المخبري73.696971.814فرح زكريا غانم1238310442

الالذقية(موازي)الطب المخبري74.46570.64عال رضوان سينو1239310373

حمص(عام)الطب المخبري75.127073.072رانيا محمود مروان االحدب12402110031
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حمص(عام)الطب المخبري73.047373.024يارا جهاد العيسى1241410240

حمص(موازي)الطب المخبري73.396770.834يمامه عدنان ادريس1242410054

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.418384.446عروه اياد عزي1243110586

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.068584.436بشار بسام الشحاف1244110167

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.868384.116زياد رشيد الشاعر1245110412

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.348383.204محمود عيسى حسن1246410278

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 86.177882.902يوسف احمد عوض1247111451

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.227982.732محمد طارق محمد نبيل الدعدع1248110821

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.287882.368حسان وجيه فتوح1249111187

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.348682.004عمران جواد الكفيري1250111313

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.787981.868حسن نبيل الدهني1251110237

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.738281.838بالل زياد موهباني1252110177

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.438581.658كاترين سليمان شحاده1253110546

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.098381.254هاني محمد الصالح1254410377

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.057881.03إيهاب فيصل طرابيه1255110084

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.977880.982سليمان خالد الخالد1256110464

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.887880.928محمد علي حمود1257111452

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.647880.784بالل عماد شاهين1258110178

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.668080.396حسين محمود العبد هللا12592110030

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.38280.38هشام معتصم نعيم1260111038

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.147680.284حازم احمد البطو1261110226

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.68180.16براءة محمد طاهر قومقلي1262410045

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.157879.89شفان محمود محمد1263110503

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.787579.668وسام تحسين االسود1264111440

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.348079.604يوسف محمود علي1265111123

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.248079.544وسام طالب حسن1266111069

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.757979.45مصعب معروف اللحام1267110910

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.747979.444ورد عبدالقادر حور12682110135

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.077779.442محمد أمجد سريحيني1269110782

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.727679.432فراس جورج الخوري1270110668

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.017879.206عدي محمد عباس1271111293

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.787879.068عبد العزيز محمد الحفيان1272110546

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.667878.996نهاد خلف حنا1273111413

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.318078.986هيا عبدالمنعم القبالن12742110133

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.17778.86امير سليمان عبد الولي1275110057

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.637678.778يامن منير التيناوي1276111444

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.297578.774محمد بشار محمد سعيد غره1277110790

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.227878.732بشر شحاده المعلولي1278110169

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.897878.534محمد وليد زيد1279410275

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.867578.516محمد صالح العلي الحمد1280110819
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دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.737878.438عمران محمد رضوان السقا الشهير بالعقاد1281110640

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.317778.386عمار مازن شاهين1282410200

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.887478.128احمد نجيب نعيم1283110016

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.47678.04ساره فرهاد محمد1284111241

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.137677.878غسان حسام مخول1285310431

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.87677.68ايناس احمد صريم1286110073

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.537677.518هبه نايف فرهود1287111429

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.147877.484غيث محمد سعيد مغمومة1288410387

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.097277.454كرم رضوان االسعد1289110694

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.0187877.41محمد جمال القرفان1290210638

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.588377.348محمد راشد خضر العبدهللا1291110808

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.967677.176أغيد حسان موسى سمعان12922110011

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.947377.164يزن عزت حجير1293111446

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.387577.028سامان إبراهيم محمود1294110442

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.557376.93منتصر عدنان العبدهللا1295110930

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.477976.882محمد احمد بكداش1296410198

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.817576.686غالينا محمد بابات1297110646

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.87876.68جميل إياد مظفر1298210609

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.567876.536علي حسين مخلوف1299110610

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.887476.328محمد براء محمد زهير المدلل1300110786

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.617575.966دانه محسن جنيدي13012310035

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.596975.954محمد محمد رضوان الموصلي1302110844

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.537375.718ساره محمد وليد العلبي1303110376

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.677475.602أنس محمود علي1304310070

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.17375.46محمد حسين البركو1305110800

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.427575.252أمين كمال الصايغ1306110107

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.277575.162عبد السالم مطانيوس العبيد1307110545

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.267275.156أيهم خالد محمد1308410032

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.57375.1اسعد عامر ابراهيم1309110030

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.157575.09محفوض سيمون نعموش13102110088

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.447375.064محمد بسام الطويل1311110789

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.777775.062سلمى ابراهيم العبدهللا1312110457

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.747175.044شذا محمود طيب1313110498

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.797574.874يارا خالد سلوم1314310696

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.937074.758فراس فايز كاسوحة1315410033

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.747374.644وسام وهيب موسى1316410325

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.676774.602عبد االله محمد الشاويش1317410169

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.747174.444حازم محمد ناصر بدور1318410068

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.0637574.437بهاءالدين عدنان خليوي1319210606

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.827574.292اسامه محمد فاروسي1320111137
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دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.7656974.259محمد ربيع احمد الرحال1321210687

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.957374.17محمد تركي حيد1322110791

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.227174.132معاذ محمد لؤي البرغلي1323110912

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.166874.096عبدهللا خالد حريدين1324111285

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.987473.988امين جوزيف توما13252310006

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.617373.966حيدر عماد آذربيك1326110257

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.877173.922عالء عبدالحكيم يوسف1327111301

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.187573.908سامي عادل ابو عساف1328110445

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.027273.812أيهم محمد غزال1329110113

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 72.897573.734عبد الرحمن محمد السليم1330410171

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.117373.666عبدالباسط محمد خلف1331310364

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.397173.634الفراس حسين محمد1332110046

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.977373.582كنان وجيه ابو عساف1333111329

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.757373.45زين أحمد الحوراني1334110417

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.027173.412محمد عبدو الحمود1335111363

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.576773.342أسامة عيد المحروس1336111160

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.487073.288باسل يحيى العواف1337110152

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.397373.234وائل سعود المحمد13382110155

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.357373.21فراس فاضل النعمه1339110670

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.257373.15ماريا رمضان رشيد1340410251

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.526873.112ساره عبد المؤمن عيون السود الشيباني1341110433

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.057373.03رشيد بسام درويش1342110339

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.957072.97نورا وحيد الشعار1343410312

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.857072.91مريانا ماهر عساف1344110899

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.817072.886ناديا مروان ديب1345110962

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.427272.852يارا محمد المحمد13462310153

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.046872.824محمد احمد الشيخ خليل13472110089

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.336672.798وائل أحمد بسام الشامي1348111060

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.627072.772احمد عبد هللا بره جكلي1349111130

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.957172.77جورج ابراهيم دمر1350110211

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 71.097572.654انوار عقيد موسى1351310725

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.936672.558رافع محمد سالمة1352110306

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 72.657272.39حسن ايمن حماد1353410074

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.717072.226الورد طارق اسماعيل1354110050

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.6867072.211عبدهللا محمد امين العزيز1355210627

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.636472.178إيلي أمين عشمه13562110005

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.616772.166عالء عبد الغني قادرآغا13572110015

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.826872.092عبد الرحمن جهاد صالح1358410385

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.476772.082عدي هيثم ابو عسلي1359110585

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.417072.046محمد عبدالعزيز العلي1360110831
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دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.646271.984يحيى زكريا العواد1361510016

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.76971.82مهند أحمد المحيسن1362110937

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.576971.742آالن عالء الدين ناصر1363110128

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.866871.516وسيم عزو النزال1364111070

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.056671.43علي جاد الكريم غصن1365110607

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.356771.41تقى عبد الحكيم الجاجه1366110190

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.716771.026سليمان احمد رديف1367110462

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.66770.96عبد الكريم محمد مغالج1368110548

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 70.867170.916إياد محمد معاوية الخزاعي1369310006

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 72.196970.914إيمان رامز بكور1370111155

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 72.086970.848مفلح انور الشحادات1371110918

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 72.746870.844عبد الحميد طه ادلبي1372410170

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.026770.612عبدالقادر محمد فرحان الحجي1373410176

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 72.226870.532ميثم عيسى عاصي1374111396

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 72.226870.532محمود قاسم العاني1375110874

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 72.856770.51امجد رفعت العلي1376111147

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 71.486970.488خميس حسين الصالح1377110266

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 70.757070.45محمد عبدالوهاب احمد1378110832

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 72.746770.444باسل غسان الخالف1379110149

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.616470.366لمى سمير شعار13802310108

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.536470.318يامن وليد الديوب1381410397

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.46570.04محمد خالد ابراهيم13822110094

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.76370.02علي سلمان يوسف1383110612

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 72.036770.018محمد محمود الحسن1384111370

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.926469.952فادي فايز فلوح1385110653

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 72.826569.692عبدالجواد فواز مظلوم1386310365

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.096369.654ثائر يونس سعدون1387110194

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 72.066669.636الياس الياس الهمم1388410012

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 72.496569.494عبيده موفق الكعيد1389110573

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 73.156469.49محمد نور جمعة العبد الرحمن1390510009

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 69.117069.466محمد نور عبد الحمد1391210444

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 70.326869.392زين العابدين سهيل احمد1392310277

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.866368.916يزن محمد سمير القطان1393111112

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي69.76768.62ثريا وائل زهراوي1394110195

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي68.866868.516ملهم زياد صبح1395110922

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.086468.248مارك عيسى جرجس1396110752

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.286167.768دانا أكرم جربوع1397110270

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.017879.806احمد موسى الموسى1398210019

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.9258179.755سنا عمار داالتي1399210271

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.2017878.72مديحة محمد نبيل فنري1400210079
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حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.3117077.986فراس خليل خانه1401210366

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.6087377.564أحمد حسان سنكري طرابيشي1402210056

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.7237477.433عدنان عمار سماقيه1403210331

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.7757677.065جود بشير الحريري1404210148

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.4317376.858بيان غياث حمصي1405210133

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.4757476.085نور محمد بدري حارس1406210514

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.8937275.535بشار حسين حاج ابراهيم1407210121

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.77374.02ديل بار بكي اسماعيل1408110248

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.6167173.769بالل عبد هللا شراباتي1409210129

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.6956973.617هدى ابراهيم أرنب1410210529

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.4057273.443وسام اسماعيل حلوم1411210066

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 74.847072.904دالل طموح غزي1412210187

حلب(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.3356772.601تمارا إبراهيم نائب1413210139

حلب(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.4336671.059عبدالرحمن عبدهللا قاطرجي1414210323

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي84.748183.244أماني أيمن نصور1415310067

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي82.997981.394طارق خالد يسير1416310348

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي82.127679.672غدير غسان ديب14172310092

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78.547878.324كاوا محمدصالح حسن1418310461

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81.997077.194ديانا حسن راعي1419310197

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.728076.832علي محمد حسون1420310402

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.777876.662آدم نزيه الضرف1421310073

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78.037376.018اسامة كمال سعيد1422310016

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.677775.602شانتال سفر يوسف1423310330

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77.037375.418محمد وضاح أحمد الحاج علي1424310561

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.017674.806شهال حمود الذياب1425310335

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.587574.748أحمد جاسم هالل1426310050

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.317574.586أحمد محمد ماهر سواس نجار1427310058

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.127574.472فرح بسام حيدر1428310367

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.57174.3علي ابراهيم الجسري1429310380

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.477474.282عيسى محمد سليم عثمان1430310428

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.637274.178جورج ميالد جربوع14312110025

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.957273.77جورج اميل صباغ1432310141

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.517173.706رشيد هاني رعيدي1433310222

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77.326873.592هديل عدنان قبيلي1434310663

الالذقية(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73.757072.25محمد علي بيرقدار1435310540

الالذقية(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.786870.868نينار نزيه عيسى1436310650

الالذقية(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي70.126768.872مصطفى علي بجود1437310753

الالذقية(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي67.986968.388نور فواز خبازه1438310643

دمشق(عام)المعالجة الشعاعية لألورام81.416273.646احمد ماجد عمرين1439110013

دمشق(عام)المعالجة الشعاعية لألورام76.376873.022كريستين الياس عربش1440110695
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دمشق(عام)المعالجة الشعاعية لألورام73.096670.254حسين عبدهللا خليل1441110240

الالذقية(عام)المعالجة الشعاعية لألورام77.456974.07رزان محمد عبدهللا1442310738

الالذقية(عام)المعالجة الشعاعية لألورام71.297271.574وعد احمد معروف1443310546

الالذقية(عام)المعالجة الشعاعية لألورام74.96671.34ديانا نعمان نعمان1444310200

الالذقية(عام)المعالجة الشعاعية لألورام74.056570.43كارلوس يوسف شموط1445310455

الالذقية(عام)المعالجة الشعاعية لألورام73.186569.908لوند عبد الكريم مال درويش1446310900

دمشق(عام)طب األورام83.287479.568ضحى حسن شاهين14472310071

دمشق(عام)طب األورام80.97779.34هدى حسن الشمري1448111026

دمشق(عام)طب األورام80.827779.292ميس ممدوح عبدهللا1449110953

دمشق(عام)طب األورام78.648079.184عبدالكريم عمران العمر البرازي14502110062

دمشق(عام)طب األورام78.168078.896مأمون احمد عليوي السفان1451110765

دمشق(عام)طب األورام79.987778.788روشن احمد احمد1452110334

دمشق(عام)طب األورام78.647878.384مرح عماد رضوان1453110882

دمشق(عام)طب األورام77.148078.284رزان محمد التاجر1454110333

دمشق(عام)طب األورام76.737977.638محمدحسين تحسين عالن1455110866

دمشق(عام)طب األورام79.947477.564ورود محمدثامر الخليفه1456111068

دمشق(عام)طب األورام78.337677.398هدى صالح الدين عباس1457111029

دمشق(عام)طب األورام78.77577.22زينه علي درويش14582310060

دمشق(عام)طب األورام77.027777.012سوزان محمد بشار الحفار1459110481

دمشق(عام)طب األورام77.687576.608بيان محمد نبيل الرفاعي1460110181

دمشق(عام)طب األورام74.967976.576جورج عامر االخرس1461110212

دمشق(موازي)طب األورام74.657173.19بشار محمد سلمان الحمود1462410006

دمشق(موازي)طب األورام73.277071.962أنس محمد سعيد الحبش1463110109

دمشق(موازي)طب األورام73.836570.298فاطمه بنكين مالعبدهللا1464110658

دمشق(موازي)طب األورام70.176869.302رهف جميل السودي1465110321

دمشق(موازي)طب األورام69.486065.688أسماء عبد السالم أبوغوفه1466111163

حلب(عام)طب األورام74.0467574.427آيه عبد الرحمن حسون1467210098

حلب(عام)طب األورام72.8337573.699نعمة هللا محمود الكردي1468210690

حلب(عام)طب األورام78.356673.41اسماعيل أحمد عجمي1469210031

حلب(عام)طب األورام75.8016872.68محمد أحمد أسود1470210403

حلب(عام)طب األورام73.987072.388رغد مجدالدين سماقيه1471210214

حلب(عام)طب األورام75.16872.26محمد سمير دشان1472210416

حلب(عام)طب األورام76.3466672.207محمد محمد زكريا ابوزيد1473210435

حلب(عام)طب األورام78.4666271.879مارك جوزيف بلبليان1474210390

حلب(عام)طب األورام73.366971.616جيانا وجيه بربر1475410067

حلب(عام)طب األورام71.9967071.197أيتان فؤاد فهيم1476210075

حلب(موازي)طب األورام70.7916066.474آالء عمر امينو1477210084

الالذقية(عام)طب األورام82.358583.41العامر محمد الخيّر1478310025

الالذقية(عام)طب األورام81.137076.678البتول ياسر وقاف1479310019

الالذقية(عام)طب األورام77.357375.61علي قصي داود1480310400
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الالذقية(عام)طب األورام75.817575.486أشرف عدنان زيزفون1481310065

الالذقية(عام)طب األورام74.217775.326ميس عبد الرحمن خضور1482310610

الالذقية(عام)طب األورام76.767375.256حسن محمد برقومي ادلبي1483310160

الالذقية(عام)طب األورام75.337575.198روان حسن سالم1484310254

الالذقية(عام)طب األورام77.27275.12يونس حمزه شبيب1485310723

الالذقية(موازي)طب األورام71.456568.87جنان زين جحجاح1486310136

الالذقية(موازي)طب األورام69.996768.794بيير توفيق قيسو1487310116

الالذقية(موازي)طب األورام73.466168.476لجين بسام نعمان1488310749

دمشق(عام)الطب النووي70.787371.668رهام منير حسين1489310031

دمشق(عام)الطب النووي71.157271.49حنين عبدو الحمود1490110253

حلب(عام)الطب النووي74.5156972.309أحمد محمد يحيى مشنوق1491210063

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية85.827983.092جوني منذر الحداد1492110218

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية81.868181.516شادي محمد انس البدوي1493110492

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.858381.11إياد باسل القاعي1494410020

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية81.198080.714فيرا يوسف مسعود14952310100

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية80.547578.324يزن علي يوسف1496111109

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية78.927376.552داني ميشيل زينيه1497110277

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية73.697975.814أحمد خالد الخمري1498110903

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.386874.828فهد فيصل سبيع1499110681

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية74.447474.264عبد الباسط محمد محمود1500111276

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية76.447073.864فاطمة الزهراء عبد القادر سالمة1501110655

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية77.56773.3أمير منير عيسى1502110105

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية75.256972.75علي يحيى حربا1503410198

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية70.857572.51أحمد محمد سامر وهبه1504110002

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية74.376972.222مضر هشام الديب الربعوني1505110130

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية72.67171.96محمد ربيع محمود االشلق1506110643

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية71.747171.444رهف نضال حمدان1507410082

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية71.587070.948منار احمد ونوس1508110924

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية74.656570.79مصطفى حمدان المعال1509410287

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية73.166569.896سالم عمر عالوي1510111249

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية73.946369.564لجين عاطف أبوبكر1511110719

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية71.656669.39زين ابراهيم االبراهيم1512410137

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية71.546669.324بشرى رياض عباس1513310107

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية71.546669.324جاك سميح موسى1514310124

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية69.576868.942محمد حازم أحمد الحمد1515410373

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية69.86768.68محمد عمار  العلواني1516410392

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية93.0038891.001رند محمد مهند بطل1517210219

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية88.457884.27احمد محمد الحميد1518210015

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية85.9117782.346رضا الرحمن محمد ظافر المهندس1519210210

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية82.668081.596عال احمد ماشطه1520210333
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حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية80.1917979.714حامد منذر كوزم1521210162

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية81.0267377.815سنا محمدطارق حلو1522210272

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.2487175.948هيا محمد عالء الدين عقيلية1523210539

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية77.467375.676نور محمد مأمون حكيم1524210516

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية77.137174.678محمود محمد المصطفى1525210455

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.4956674.097ريما محمد عصام اسكندراني1526210194

حلب(موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية73.9936068.395تامر عزيز شموط1527210014

حلب(موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية71.0836066.649محمد غسان شيخ الصنعة1528210431

الالذقية(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.788280.668زياد اسماعيل نظام1529310273

الالذقية(موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية74.56972.3دانيه سامر شيخ خميس1530310194

دمشق(عام)طب األسرة76.318378.986رأفت رامز مصطفى1531110322

دمشق(عام)طب األسرة79.37677.98طارق محمد مهيب وشاح1532410165

دمشق(عام)طب األسرة76.27575.72فالح عصام الغازي1533110680

دمشق(عام)طب األسرة75.877274.322محمد غازي الخولي1534110671

دمشق(عام)طب األسرة76.347073.804رغد ياسين موسى1535110351

دمشق(عام)الطب الشرعي71.86970.68جورج ميشيل زهر1536110214

دمشق(عام)الطب الشرعي66.496264.694خالد وليد عيسى1537110262

حلب(عام)الطب الشرعي75.3257273.995آالء مصطفى األحمر1538210089

حلب(عام)الطب الشرعي75.1186771.87قاسم كمال الجاسم1539210376

حلب(عام)الطب الشرعي73.136971.478احمد شاكر بوبكي1540310010

حلب(عام)الطب الشرعي72.5536870.731أحمد محمد ماجد كيالي1541210062

حلب(عام)الطب الشرعي75.8086169.884ابراهيم عبد الرزاق طرشه1542210005

حلب(عام)الطب الشرعي75.4436169.665ماهر احمد جمال الديري1543210396

حلب(عام)الطب الشرعي69.8956065.937محمد عبد الباسط ابراهيم1544210423

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح73.756670.65أسامة الياس بشارة1545110097

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح70.026568.012حسين محمد خير الكناص15462110029

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح71.056167.03دونالد عطيه يوسف1547111197

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح71.366066.816اسامه محمد الرياحي1548310017

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح68.246366.144الند محمدصالح الرشو1549110049

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح67.956165.17محمد ابراهيم علوش1550110773

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح66.776064.062بنيامين عبد الموال عبد الرحمن1551410053

حلب(عام)درجة الماجستير في التشريح75.1456571.087يزن عالء الدين رمضان1552210555

حلب(عام)درجة الماجستير في التشريح72.6756569.605مصطفى قاسم مصطو1553210467

دمشق(عام)درجة الماجستير في الجنين والوراثة78.087175.248آالء محمد الحمود1554110125

دمشق(عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج72.836368.898سليم سيامند محمد1555110928

دمشق(عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج68.286566.968سامح شوقي مخيبر1556110056

حلب(عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج70.776367.662محمد احمد سلطان1557210399

دمشق(عام)درجة الماجستير في الصحة البيئية والمهنية74.36369.78براء غالب النبهان15582110017

دمشق(عام)درجة الماجستير في الصحة البيئية والمهنية69.96065.94قتيبة نضال الصمودي1559110688

دمشق(عام)درجة الماجستير في الفيزيولوجيا الطبية81.598080.954لمى بسام ابراهيم1560410244
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دمشق(عام)درجة الماجستير في الفيزيولوجيا الطبية82.557579.53عبدهللا زياد الحريري1561111287

دمشق(عام)درجة الماجستير في الفيزيولوجيا الطبية75.147474.684سليمان جابر المصطفى1562110463

دمشق(عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة87.488285.288محمد يزن محمد حمشو1563111377

دمشق(عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة83.418784.846عالء معتز اللحام1564110604

دمشق(عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة84.438584.658عامر مرعي عامرالعلوش1565110533

دمشق(عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة84.968283.776عبدهللا كمال كرم1566110566

دمشق(عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة84.948283.764وسيم مهند لديه الحموي1567111071

دمشق(موازي)درجة الماجستير في األدوية والمداواة79.526874.912تسنيم غسان العلي1568410059

دمشق(عام)درجة الماجستير في األحياء الدقيقة70.816066.486عمر وائل وهبه1569111312

دمشق(عام)درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية82.927780.552فراس محمد خير لحلح1570111322

دمشق(عام)درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية68.886567.328محمد منير القادري1571110853

دمشق(عام)درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية71.326066.792محمد عامر مطاع السمان1572111361

دمشق(شواغر عرب)أمراض الجهاز الهضمي85.98083.54هديل غسان الجنادي1573111034

حلب(شواغر عرب)أمراض الجهاز الهضمي68.756366.45جمال هيثم عجمي1574410061

الالذقية(شواغر عرب)أمراض الجهاز الهضمي68.866366.516أحمد محمد الشيخ1575310055

دمشق(شواغر عرب)األمراض العصبية75.456571.27رزان خلدون اكريم1576110330

دمشق(شواغر عرب)الجراحة العامة69.26165.92محمود عبد القادر حسن1577111379

دمشق(شواغر عرب)الجراحة العامة69.346065.604حمزة عدنان المصري1578110176

دمشق(شواغر عرب)الجراحة العظمية73.2136067.927عبدالرحمن اسماعيل الرجال1579210625

دمشق(شواغر عرب)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية71.066669.036عبدالرحمن زبير ابراهيم1580110555

حلب(شواغر عرب)التوليد وأمراض النساء70.6556267.193بتول عبدالقادر برادعي1581210110

الالذقية(شواغر عرب)التوليد وأمراض النساء69.296768.374والء محمد ضاهر1582110862

حلب(شواغر عرب)أمراض العين وجراحتها78.3757677.425كرم محمد فارس بيطار1583210378

الالذقية(شواغر عرب)أمراض العين وجراحتها80.418180.646محمد كرم عبد الحميد جيفي بهلول1584310550

حلب(شواغر عرب)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها74.517574.706عبدالجبار أحمد الخالد1585410172

الالذقية(شواغر عرب)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها74.158176.89كارول الياس كباس1586310456

حلب(شواغر عرب)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس85.7457983.047آالء محمد جمال الذاكري1587210087

الالذقية(شواغر عرب)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس81.748482.644ريم زهير ناصر1588310264

رغبات مرفوضة89.858788.71عدنان خليفه قنبر1589110579

رغبات مرفوضة90.268688.556أيمن هشام بنيان1590110111

رغبات مرفوضة88.7418687.644فاطمه مروان دايه1591210306

رغبات مرفوضة87.828787.492أيهم فايز شحادة1592110112

رغبات مرفوضة88.68486.76هيا عبد المنعم منصور1593310681

رغبات مرفوضة88.898386.534زهراء مأمون شيخ النجارين1594110411

رغبات مرفوضة87.498586.494شادي ابراهيم الكردي1595110491

رغبات مرفوضة87.2668586.359أنس محمد جهدو1596210058

رغبات مرفوضة87.468486.076حال عدنان رمضان1597110245

رغبات مرفوضة84.18986.06محمد ابو الهدى بشار الصياد1598111345

رغبات مرفوضة878485.8ساره زافين قره بيت1599110308

رغبات مرفوضة86.218585.726ضحى احمد علوش1600310253
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رغبات مرفوضة85.878585.522حمد اسعد غانم1601110200

رغبات مرفوضة87.138385.478عال مصطفى االيون الدباغ1602110596

رغبات مرفوضة86.9188385.35راما زهير الجي1603210198

رغبات مرفوضة84.238785.338نور عدنان اللحام1604110987

رغبات مرفوضة89.427985.252زينه محمد خزامه16052310061

رغبات مرفوضة85.318585.186شذى اسامة طواهري1606111262

رغبات مرفوضة83.158885.09يامن غسان رزوق1607110880

رغبات مرفوضة86.478385.082جيسيكا بهيج ديب16082310017

رغبات مرفوضة86.818284.886آمه نور الدين ابراهيم1609110132

رغبات مرفوضة87.948084.764نيفين هيثم سليالتي1610111003

رغبات مرفوضة84.498584.694فراس محمد الحميد العنزي1611110671

رغبات مرفوضة84.918484.546حال محي الدين عبود16122310027

رغبات مرفوضة84.98484.54رنيم إبراهيم رضوان1613110305

رغبات مرفوضة84.788484.468راما واصل العيسى1614410104

رغبات مرفوضة86.7658184.459آيه حسين مرعشلي1615210657

رغبات مرفوضة84.028584.412يارا اسامه السعد16162310010

رغبات مرفوضة86.598184.354هال مصطفى الشيخ يوسف16172110131

رغبات مرفوضة85.158384.29زينب محمد عيسى1618310288

رغبات مرفوضة87.7457984.247مالك احمد بازركان1619210475

رغبات مرفوضة86.258184.15بتول عيسى مزنا1620310096

رغبات مرفوضة85.538284.118جويل عماد بشاره1621110219

رغبات مرفوضة87.1417983.884محمد نور صالح عليا1622210644

رغبات مرفوضة85.088283.848رهف علي علوان1623310251

رغبات مرفوضة82.968583.776رند احمد الملقي1624110353

رغبات مرفوضة84.928283.752رهف أحمد شريقة1625310245

رغبات مرفوضة82.868583.716اسراء مصطفى بربر1626110029

رغبات مرفوضة81.418783.646رهف احسان البني1627110374

رغبات مرفوضة83.378483.622لجين وليد مزهر1628110723

رغبات مرفوضة86.617983.566شام ثائر السعدي1629110493

رغبات مرفوضة83.948383.564آية أيمن التال1630110124

رغبات مرفوضة85.278183.562هبه احمد وسوف16312310144

رغبات مرفوضة85.898083.534فرح احمد سامر الزمريق1632111471

رغبات مرفوضة83.118483.466رهام سهيل جمعة1633110365

رغبات مرفوضة85.738083.438النا مدحت حمدان16342310104

رغبات مرفوضة82.338583.398ريما غزوان طعمة1635410132

رغبات مرفوضة83.458383.27حسام محمد الحايك1636110232

رغبات مرفوضة84.028283.212اريج عبد الحكيم الدعاس1637110018

رغبات مرفوضة85.088083.048حال حكمت بشاره16382310024

رغبات مرفوضة82.338482.998رؤى توفيق جنود1639110394

رغبات مرفوضة86.327882.992محمد حمدي عبد الحميد حمدي1640210639
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رغبات مرفوضة81.618582.966ريم زياد معمر1641110345

رغبات مرفوضة86.27882.92لين ابراهيم علوش1642110743

رغبات مرفوضة84.198182.914روان نواف طلي1643110387

رغبات مرفوضة86.827782.892عمر سامر نعيم1644110633

رغبات مرفوضة84.558082.73بسمة ياسين شومان1645110164

رغبات مرفوضة84.538082.718شهد غسان عبود1646110505

رغبات مرفوضة85.17982.66فرح عز الدين الحوراني1647110676

رغبات مرفوضة83.078282.642مايا محمد حمود1648110764

رغبات مرفوضة85.737882.638فاطمه محمود هدله1649110665

رغبات مرفوضة83.058282.63حسان غياث الزعبي1650110233

رغبات مرفوضة83.058282.63منى ايمن الحسين1651110747

رغبات مرفوضة85.537882.518يزن فريد الجابر1652111110

رغبات مرفوضة84.817982.486مروة نذير خنشور1653110892

رغبات مرفوضة85.467882.476حال خضر البارودي1654110244

رغبات مرفوضة84.627982.372لين عبد الكريم عسكر1655310499

رغبات مرفوضة83.948082.364هال هاني بدوي1656111041

رغبات مرفوضة83.218182.326زينه عامر السبع16572110043

رغبات مرفوضة83.198182.314سهى مفيد قديسة16582110053

رغبات مرفوضة81.818382.286ساره ضاحي الحلو1659410142

رغبات مرفوضة83.078182.242كندة يوسف علي1660110701

رغبات مرفوضة83.738082.238مي احمد العليج1661110942

رغبات مرفوضة81.728382.232إيناس قاسم الحمصي1662110081

رغبات مرفوضة84.3217982.192عال جمال الحداد1663210683

رغبات مرفوضة83.598082.154رزان فادي حجو1664111203

رغبات مرفوضة80.898482.134عالء منذر صبيح1665310279

رغبات مرفوضة82.218282.126سميره احمد بدوي عبد الصمد1666110469

رغبات مرفوضة82.858182.11ميس محمد سعود1667310612

رغبات مرفوضة85.47782.04لمى شريف الحواط1668110728

رغبات مرفوضة84.687882.008جمانة سليمان الباش1669110176

رغبات مرفوضة83.348082.004مايا اياد الكضيب العبودي1670110614

رغبات مرفوضة83.278081.962ميس مرتضى قاسه1671410302

رغبات مرفوضة83.268081.956محمدزياد احمد شربجي1672111378

رغبات مرفوضة81.898281.934همسة رزق ابراهيم1673410319

رغبات مرفوضة80.518481.906شذى رائق ملحم1674410160

رغبات مرفوضة83.148081.884الحكم منيف الشومري1675110043

رغبات مرفوضة81.138381.878ديانا حيدر وسوف1676410098

رغبات مرفوضة85.77681.82نور الهدى محمد نذير وهبه1677110982

رغبات مرفوضة83.018081.806ريم علي كمال الدين الشماط1678110403

رغبات مرفوضة82.998081.794علي محمد يوسف16793110074

رغبات مرفوضة81.568281.736ياسمينه ابراهيم السعود1680111098
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رغبات مرفوضة81.558281.73أبان خالد غزالن1681110085

رغبات مرفوضة83.527981.712سوزدار محمد حمو1682110483

رغبات مرفوضة84.1767881.705روان واثق البطران1683210231

رغبات مرفوضة82.8438081.705عفاف أحمد الحلو1684210271

رغبات مرفوضة86.057581.63اماني جمال الزعبي1685110054

رغبات مرفوضة83.37981.58لبانه محمد العده1686410243

رغبات مرفوضة81.958181.57رؤى محمد فجر سلطان1687110395

رغبات مرفوضة83.287981.568رهام فيصل النجم1688110318

رغبات مرفوضة85.197681.514لونا موسى حسن1689310488

رغبات مرفوضة82.458081.47كنانة فتحي الموصللي1690110700

رغبات مرفوضة81.78181.42علياء أحمد معال1691310416

رغبات مرفوضة82.248081.344آية بشار األشقر1692110135

رغبات مرفوضة81.5488181.328محمد صفوح الهدله1693210422

رغبات مرفوضة80.868281.316ريم منير عبد الفتاح1694110406

رغبات مرفوضة82.1938081.315أنس رضا بدوي1695210074

رغبات مرفوضة84.187781.308جزيل انطون شالح1696110197

رغبات مرفوضة82.87981.28صفاء حسين الطنيفر1697110424

رغبات مرفوضة82.6967981.217رمز محمد توفيق النجار1698210215

رغبات مرفوضة82.018081.206ظالل عماد الصياد1699110528

رغبات مرفوضة81.278181.162سارة مبارك ديب1700310297

رغبات مرفوضة81.98081.14علي محمد شمسين1701110616

رغبات مرفوضة83.217881.126مروه نايف سيف الدين1702410286

رغبات مرفوضة81.878081.122حنان علي عبد الهادي1703310178

رغبات مرفوضة81.878081.122سلمى محمد زكي البستنلي1704110459

رغبات مرفوضة78.518581.106لبنى موفق ابو راس1705110715

رغبات مرفوضة82.57981.1ديانا وفيق سركيس1706110301

رغبات مرفوضة83.087881.048صبا سامر سلومي1707110508

رغبات مرفوضة79.6838381.009فاطمه علي شباط1708210629

رغبات مرفوضة81.688081.008رنوة أحمد شاهين1709110302

رغبات مرفوضة84.37680.98يارا سمير ديب17102310152

رغبات مرفوضة80.268280.956مرح عبداالله السلقيني1711410282

رغبات مرفوضة83.587780.948محمد جعفر داود17122310117

رغبات مرفوضة80.918180.946يوسف خلدون عبدو1713410398

رغبات مرفوضة82.897880.934شعيب غازي الخضر1714410161

رغبات مرفوضة82.787880.868مرح نوري سطوف1715410284

رغبات مرفوضة83.427780.852زينه محمد العالن1716110423

رغبات مرفوضة83.967680.776هبه محمد علي17172310145

رغبات مرفوضة84.6167580.769نور عمار الكيالي1718210511

رغبات مرفوضة81.278080.762ضحى علي محمد17192310072

رغبات مرفوضة81.937980.758ايناس عبد القادر األحمد1720110074
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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج

عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 60 

+

عالمة االمتحان الوطني% 40 

الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة81.8817980.728سميرة أحمد عليوي1721210269

رغبات مرفوضة81.158080.69داوود سليمان العلي1722110285

رغبات مرفوضة81.138080.678كرم باسل العيسى1723110551

رغبات مرفوضة82.337880.598ياسمين نبيل عبد الحميد1724310705

رغبات مرفوضة79.628280.572هادي ميشيل سالمة1725111005

رغبات مرفوضة82.2167880.529محمد عادل محمد نور قضيماتي1726210064

رغبات مرفوضة78.128480.472محمد عمران بسام سليمان1727110669

رغبات مرفوضة82.737780.438ليليان فواز رومية1728310497

رغبات مرفوضة808180.4إهداء محمد غسان كالس1729111154

رغبات مرفوضة79.968180.376ناتاليا فؤاد سليمان17303110103

رغبات مرفوضة79.188280.308ناتالي محمد عمران1731310755

رغبات مرفوضة78.58380.3محمد عبد المنعم الجرادات1732110829

رغبات مرفوضة82.397780.234يارا محمد سامر التركماني األبيض1733111092

رغبات مرفوضة79.728180.232مي زهير حسنه1734310601

رغبات مرفوضة80.348080.204رهام نور الدين علي1735310244

رغبات مرفوضة857380.2رزان معال يونس17362310041

رغبات مرفوضة78.288380.168ميري بسام اللقيس1737110767

رغبات مرفوضة81.567880.136مجد عدنان صالح1738310381

رغبات مرفوضة83.5157580.109انفال حسن شيخ أحمد1739210042

رغبات مرفوضة80.847980.104ليلى باسم علي1740410248

رغبات مرفوضة80.168080.096ضحى احمد الكحيط1741110519

رغبات مرفوضة80.1118080.066بسمة محمد آصف عجيني1742210118

رغبات مرفوضة80.068080.036مقداد عماد الدين ديوب1743110919

رغبات مرفوضة82.77680.02دانيه نبيل مفتاح1744110284

رغبات مرفوضة80.038080.018عباس هيسم حسنه1745310355

رغبات مرفوضة80.038080.018كوران احمد عبد العزيز1746110704

رغبات مرفوضة79.368180.016فرح احمد عبيدو1747410227

رغبات مرفوضة80.028080.012فرح فاخر ابو رياح المخلالتي1748110677

رغبات مرفوضة82.027780.012ريم عبدالنور حسن1749310265

رغبات مرفوضة81.187879.908ديانا عبد الكريم اللحام17502110036

رغبات مرفوضة81.747779.844محمد رضوان حاج حسن1751210359

رغبات مرفوضة81.7287779.836امل معن سنوبر1752210604

رغبات مرفوضة79.658079.79اماني عبد الرزاق خوالني1753110055

رغبات مرفوضة84.287379.768أميره عبد الرزاق ضميريه1754110106

رغبات مرفوضة80.287979.768تسنيم عيسى االحمد1755110188

رغبات مرفوضة79.618079.766عاصم سلمان الحلبي1756110530

رغبات مرفوضة81.557779.73حمزه اسد المحمد1757410082

رغبات مرفوضة80.887879.728صفاء محمد عرابي1758110517

رغبات مرفوضة82.867579.716همسة فاضل سراي الدين1759111045

رغبات مرفوضة80.857879.71ديانا اسامه ابو ترابي1760110297
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة80.837879.698راما محمد كمال النحالوي1761110314

رغبات مرفوضة80.827879.692محمد أنس محمد ماهر الساعاتي1762110784

رغبات مرفوضة82.117679.666وائل يوسف حسين أمين1763111064

رغبات مرفوضة79.388079.628هديل غازي روميه1764310489

رغبات مرفوضة80.677879.602ايمان محمد خطاب1765110071

رغبات مرفوضة81.987679.588نور الدين علي شعبان1766111415

رغبات مرفوضة80.617879.566خزيمه محمد االسعد1767110264

رغبات مرفوضة80.587879.548ريما حبيب عفور1768110408

رغبات مرفوضة77.918279.546زيان عيسى جلعود1769310275

رغبات مرفوضة83.97379.54كاتيا نزيه بوراس1770310454

رغبات مرفوضة81.237779.538فارس احمد المصري1771111318

رغبات مرفوضة79.198079.514ناريمان زكريا جبر17723110104

رغبات مرفوضة78.528179.512محمد لبيب نضال شاهين1773410272

رغبات مرفوضة81.847679.504وفاء طعمه شحاده1774310691

رغبات مرفوضة80.57879.5لجين شعالن الكياخي1775111332

رغبات مرفوضة84.497279.494الرا اسماعيل جنود1776110705

رغبات مرفوضة81.87679.48رهام منير بنيان1777110371

رغبات مرفوضة80.447879.464سوزان عصمت محمد1778310324

رغبات مرفوضة81.087779.448يزن يونس ساعود1779111113

رغبات مرفوضة79.77979.42ابراهيم عبدالكريم الشمالي1780410003

رغبات مرفوضة80.267879.356هبا طاهر ونوس1781111011

رغبات مرفوضة80.857779.31بشار احمد ديبان17822110019

رغبات مرفوضة82.757479.25محمد نضال قصاب1783110856

رغبات مرفوضة81.3557679.213آية عبداللطيف ناشد1784210095

رغبات مرفوضة83.987279.188سميه عبدالحليم علي1785110471

رغبات مرفوضة79.937879.158هبة هللا بازغ جبيلي1786310655

رغبات مرفوضة80.5357779.121سليما خليل خالد1787210209

رغبات مرفوضة79.197979.114رغد خالد العك1788310224

رغبات مرفوضة78.498079.094احسان مسلم البكري1789110005

رغبات مرفوضة81.137679.078صفا مفيد العدوي1790410162

رغبات مرفوضة81.7757579.065هديل محمد نادر سلطان1791210531

رغبات مرفوضة81.757579.05شذا أحمد دحدوح1792110497

رغبات مرفوضة79.747879.044زهراء أحمد الكرم1793110410

رغبات مرفوضة81.727579.032إيناس ياسين سعيدي1794310047

رغبات مرفوضة78.338078.998بتول محمد الحاج1795210111

رغبات مرفوضة82.977378.982ميس غسان خليل1796110952

رغبات مرفوضة78.218078.926همسه فريد عكوان1797111046

رغبات مرفوضة80.147778.884يزن محمود ديوب1798310710

رغبات مرفوضة82.747378.844هيا سمير خضوره1799310680

رغبات مرفوضة78.058078.83امل مراد ابراهيم1800310032
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رغبات مرفوضة78.717978.826شيما قادر شبلي1801110507

رغبات مرفوضة82.6837378.809ميس محمود قباني1802210487

رغبات مرفوضة80.647678.784عمر كافي عبدالهادي1803210347

رغبات مرفوضة77.278178.762ليلى رياض العواد1804110737

رغبات مرفوضة79.917778.746هبه تيسير الوادي1805111018

رغبات مرفوضة81.227578.732حال منذر احمد18062310028

رغبات مرفوضة79.857778.71رائد طريف جابر1807110321

رغبات مرفوضة78.57978.7فاطمه الزهراء مصطفى اسماعيل1808410222

رغبات مرفوضة78.497978.694نور شكري الشلبي1809111417

رغبات مرفوضة79.827778.692مرح رياض عبسي1810110880

رغبات مرفوضة77.818078.686براءه يحيى محب الدين1811410046

رغبات مرفوضة78.417978.646بيان محمد كلثوم1812110159

رغبات مرفوضة81.077578.642يحيى يونس سليمان18132310156

رغبات مرفوضة81.077578.642عال محمد ياسين منصور1814110595

رغبات مرفوضة79.717778.626مرح أصف فارس1815110878

رغبات مرفوضة76.368278.616رند بشير السليمان1816110354

رغبات مرفوضة79.687778.608ساره احمد سماق1817110430

رغبات مرفوضة81.667478.596البتول رنجوس1818110981

رغبات مرفوضة78.897878.534دانيا ياسين الخالدي1819110280

رغبات مرفوضة79.547778.524ماريا وسام طربوش1820110753

رغبات مرفوضة79.517778.506فواز عامر كرباج1821110682

رغبات مرفوضة80.087678.448مادلين علي عيسى1822110751

رغبات مرفوضة78.727878.432براءة احمد اغزاوي1823110159

رغبات مرفوضة79.297778.374هند سمير سفاف1824111477

رغبات مرفوضة83.287178.368ديانا سلمان السعيد1825110298

رغبات مرفوضة78.557878.33رهف جمال سالمه1826410079

رغبات مرفوضة77.098078.254محمد غياث النقري1827410195

رغبات مرفوضة79.757678.25وئام حسن الحاتم1828410327

رغبات مرفوضة78.277878.162روي خليل السليم1829111219

رغبات مرفوضة80.257578.15يارا محمد الطعاني1830111089

رغبات مرفوضة78.247878.144رهام حسن ميهوب1831310242

رغبات مرفوضة78.97778.14نور فؤاد ضوا1832310644

رغبات مرفوضة79.567678.136مروه شهير عبد الكريم1833110896

رغبات مرفوضة79.567678.136أصيل محمد بشار العالوي1834110007

رغبات مرفوضة76.28178.12عالء فيصل السوسي1835110600

رغبات مرفوضة77.437978.058دانه محمد أنس النشواتي1836110273

رغبات مرفوضة81.427378.052سيمين جالل مصطفى1837110490

رغبات مرفوضة80.057578.03محمد دياب سليمان1838111474

رغبات مرفوضة80.047578.024دلشين عبد الرحمن حسن1839110293

رغبات مرفوضة79.367678.016منى جهاد الزير1840310596
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رغبات مرفوضة78.6917778.014سالفه محمد فؤاد كناوي1841210265

رغبات مرفوضة78.487777.888نعمت راتب الطوخي1842110973

رغبات مرفوضة82.47177.84هال لطفي أبو راشد1843111040

رغبات مرفوضة80.367477.816نور يحيى اليوسف18442110125

رغبات مرفوضة77.677877.802راما محمد حسام قولي1845110312

رغبات مرفوضة75.668177.796شذى قاسم كيوان1846110410

رغبات مرفوضة78.317777.786مرح موريس ديب1847310577

رغبات مرفوضة78.2837777.769آالء فارس بصمه جي1848210085

رغبات مرفوضة79.67577.76ابتهال منيف اسبر1849310001

رغبات مرفوضة78.27777.72جودي مصطفى منون1850310139

رغبات مرفوضة78.17777.66سماح بسام الشحادات1851110466

رغبات مرفوضة79.317577.586فاتنه محمد بالل1852310434

رغبات مرفوضة77.317877.586رهف سيف الركاد1853310247

رغبات مرفوضة79.2957577.577احمد فريد الحسين1854210676

رغبات مرفوضة80.557377.53نغم محمد محمد18552310134

رغبات مرفوضة83.1736977.503نداء اإلسالم أحمد إياد الدين عاليا1856210497

رغبات مرفوضة77.167877.496رؤى محمد االسعد1857410125

رغبات مرفوضة78.457677.47حبيب ياسر اسعد1858310147

رغبات مرفوضة77.087877.448مضر هيثم ابوحمود1859310589

رغبات مرفوضة79.077577.442مريم محمود الحسين الشاهر1860110901

رغبات مرفوضة79.057577.43هبا خالد السماره1861111010

رغبات مرفوضة77.027877.412لبنى زياد الجوابره1862110711

رغبات مرفوضة78.957577.37ديمة عماد الدين ياسين الصباغ1863110303

رغبات مرفوضة78.857577.31رزان وحيد نده1864110334

رغبات مرفوضة82.187077.308شيرين هشام احمد1865310338

رغبات مرفوضة80.0417377.224سدرة عبد السالم دباس1866210261

رغبات مرفوضة78.697577.214هالة أسد األشقر1867111007

رغبات مرفوضة79.997377.194آالء جمال عرسالي1868110119

رغبات مرفوضة75.298077.174يارا محمد أيمن ساس1869111091

رغبات مرفوضة77.227777.132سردم محمد عبدو1870110452

رغبات مرفوضة78.557577.13كاتيا عبد االحد كيوركس1871110691

رغبات مرفوضة80.547277.124يارا حسام القاعد1872111086

رغبات مرفوضة77.197777.114محمد سامي محمد اسامه داوودي1873110811

رغبات مرفوضة82.496977.094عالء زهير حسين18742310161

رغبات مرفوضة81.87077.08فرح يحيى دريوس1875310448

رغبات مرفوضة79.097477.054جيهان مقداد الواو1876110224

رغبات مرفوضة77.757677.05سارة لؤي قاسم1877110372

رغبات مرفوضة77.747677.044ماري يقظان صبح1878310371

رغبات مرفوضة79.067477.036مروة محمد المرتيني1879310581

رغبات مرفوضة77.717677.026نجمه بهجات علي18802310131
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رغبات مرفوضة79.047477.024ياسمين يوسف اسبر1881310706

رغبات مرفوضة78.377577.022حسين هيثم صالح1882110242

رغبات مرفوضة79.677377.002ساره عيسى الياس1883110435

رغبات مرفوضة79.657376.99نورما حسين حسين18842310140

رغبات مرفوضة76.297876.974لمى يوسف مصطفى1885410171

رغبات مرفوضة78.2387576.942عامر ماجد جمول1886210624

رغبات مرفوضة73.558276.93علي كارم محمد1887310401

رغبات مرفوضة78.877476.922جويل منير الشيخ1888111185

رغبات مرفوضة78.117576.866لينه نزيه حرب1889110750

رغبات مرفوضة77.47676.84عال محمد شمسين1890110594

رغبات مرفوضة77.317676.786زينب حازم جعبري1891310282

رغبات مرفوضة77.287676.768بيان عبد المطلب طالب1892110180

رغبات مرفوضة76.617776.766علي عدنان محفوض1893310391

رغبات مرفوضة77.747576.644أريب سعيد القاسم1894310062

رغبات مرفوضة79.727276.632لجين خالد عزالدين1895110718

رغبات مرفوضة77.687576.608جولي ناصيف واكيم1896110216

رغبات مرفوضة78.977376.582فهميه مروان الرختوان1897410229

رغبات مرفوضة78.227476.532ميالد نبيل عروس1898310615

رغبات مرفوضة78.097476.454محمد غازي سعيد عتوم18992310120

رغبات مرفوضة78.097476.454فرح خالد عباس19002310097

رغبات مرفوضة79.367276.416حنين فواز حاطوم1901110254

رغبات مرفوضة79.317276.386مارلين مرهف اسبر1902310502

رغبات مرفوضة78.67376.36دياال يوسف الشين1903110296

رغبات مرفوضة75.267876.356محمد هيثم حمود1904310560

رغبات مرفوضة79.127276.272ميسه فيصل شحود19052310129

رغبات مرفوضة77.717476.226كنده وديع السبع1906110702

رغبات مرفوضة74.987876.188نور محمد سعيد ايوب1907110992

رغبات مرفوضة78.287376.168راما محمد حوا العيس1908110313

رغبات مرفوضة76.917576.146سوسن نهاد هواش1909110487

رغبات مرفوضة77.577476.142فاطمه فياض الدرع1910110663

رغبات مرفوضة78.8917276.134ادريس محمد الخليل1911210023

رغبات مرفوضة76.87576.08لميس اسماعيل أحمد1912310485

رغبات مرفوضة75.387776.028مرح فيصل البني1913110883

رغبات مرفوضة76.687576.008هبه موفق هالل1914210650

رغبات مرفوضة79.337175.998ساره درغام فالحه19152110044

رغبات مرفوضة76.647575.984جهاد محمد سويدان1916310137

رغبات مرفوضة77.977375.982منال نواف الحمدان1917110929

رغبات مرفوضة78.537275.918عزه هيثم الرحال19182110064

رغبات مرفوضة77.1817475.908إسراء محمد نبيه زيداني1919210049

رغبات مرفوضة79.017175.806هزار قيس عبد الرحمن1920310665
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رغبات مرفوضة77.627375.772لين معين الرحيه1921310500

رغبات مرفوضة76.957475.77جعفر فراس ابو قاسم1922310130

رغبات مرفوضة79.67075.76إيفلين زهير حماد1923110079

رغبات مرفوضة76.927475.752سمارة محمد خليل1924310316

رغبات مرفوضة76.247575.744رهام شفيق الصوص1925110366

رغبات مرفوضة79.577075.742مرام محمود سقباني1926110877

رغبات مرفوضة76.897475.734دعاء حسن رسالن1927110290

رغبات مرفوضة77.547375.724شغف صفوان البعجوري1928110502

رغبات مرفوضة76.857475.71آيه احمد الشربجي1929110140

رغبات مرفوضة75.977575.582محمد سلمان شقوف1930310529

رغبات مرفوضة78.627175.572آيات أيمن الفاعوري1931110133

رغبات مرفوضة77.277375.562جوزيف راشد سلمان1932110215

رغبات مرفوضة79.177075.502تسنيم مصطفى عزكور19332110023

رغبات مرفوضة75.157675.49لينا محمداشرف برو1934110604

رغبات مرفوضة77.817275.486روز بسام العزام1935110389

رغبات مرفوضة79.756975.45اناء محمد شكوحي1936310035

رغبات مرفوضة78.47175.44هديل زين احمد1937111032

رغبات مرفوضة73.77875.42صدّام متعب حسن1938111273

رغبات مرفوضة77.697275.414هبة علي سليمان19392310143

رغبات مرفوضة72.987975.388يارا احمد سليمان1940310695

رغبات مرفوضة80.296875.374لين سهيل حاصباني1941110744

رغبات مرفوضة77.597275.354حنان يوسف المحمود1942310180

رغبات مرفوضة77.567275.336آيه محمود السواس1943110141

رغبات مرفوضة75.547575.324عبدهللا حسين الجاسم الوهب1944110453

رغبات مرفوضة75.527575.312هبه اسامه بهرلي1945310658

رغبات مرفوضة76.827375.292سميه حسان شريقي1946110470

رغبات مرفوضة80.156875.29آيه وهيب الرفاعي1947110143

رغبات مرفوضة74.817675.286رشا محمد مضر حاج قدور19482310042

رغبات مرفوضة76.87375.28بتول موفق هالل الدين1949110156

رغبات مرفوضة77.447275.264وفاء عبد الرحمن نصر هللا1950111441

رغبات مرفوضة76.767375.256ميادة عبد الرزاق الشيخ1951110944

رغبات مرفوضة78.757075.25دالين معن كوسة1952110269

رغبات مرفوضة72.048075.224عال حسن الشمالي1953410185

رغبات مرفوضة74.77675.22راما ايمن الصالحاني1954110307

رغبات مرفوضة76.667375.196نور محمد الجربوع1955110989

رغبات مرفوضة77.927175.152الحان محمد سالمه1956310021

رغبات مرفوضة74.547675.124آيه علي االحمد1957410039

رغبات مرفوضة75.167575.096بشار رمضان حمصيه1958310104

رغبات مرفوضة77.17275.06ربى محمد ديب مشرف1959110323

رغبات مرفوضة76.47375.04جودي غسان سلوم1960410062
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رغبات مرفوضة76.387375.028ريم احمد الجندي1961310259

رغبات مرفوضة73.617774.966رمزي ثابت طالل1962111210

رغبات مرفوضة77.617174.966أماني عبد اللطيف فندي1963110100

رغبات مرفوضة76.257374.95حيدره بسام جديد1964310184

رغبات مرفوضة74.247674.944روان تيسير علي1965310179

رغبات مرفوضة76.97274.94رهام محمود عبد السالم1966110370

رغبات مرفوضة76.177374.902عال محمد يحيى دقسي1967210335

رغبات مرفوضة76.127374.872ريم يونس العلي1968310200

رغبات مرفوضة72.757874.85نالين محمد عبد القادر محمد1969310617

رغبات مرفوضة75.3867474.831أمل مصطفى عبد الوهاب1970210071

رغبات مرفوضة74.717574.826هبه ياسر ابو العز1971111025

رغبات مرفوضة76.037374.818رفاه محمد سليمان1972310229

رغبات مرفوضة81.3636574.817فلك حكمت العساف1973210374

رغبات مرفوضة75.357474.81رهام عبد الباسط السلطان1974110367

رغبات مرفوضة72.687874.808نور ماهر عابدين1975310514

رغبات مرفوضة77.347174.804رهف عبدالكريم االبراهيم1976410118

رغبات مرفوضة75.947374.764مرام صفوان بكر1977110876

رغبات مرفوضة78.576974.742لجين صقر الخيزران1978310473

رغبات مرفوضة75.217474.726يارا علي لميا1979111088

رغبات مرفوضة76.537274.718راما احمد معتز عبد العزيز1980210151

رغبات مرفوضة75.187474.708اسراء احمد جمال الدين1981110024

رغبات مرفوضة76.487274.688منى يونس يونس1982310597

رغبات مرفوضة77.777074.662هال فايز الشنتير1983310669

رغبات مرفوضة75.7267374.635بشار محمد حمد1984210667

رغبات مرفوضة77.717074.626وئام ميسر كاطوف19852110134

رغبات مرفوضة76.347274.604دانه نديم مخول1986110274

رغبات مرفوضة77.647074.584سماح ابراهيم صعب1987110465

رغبات مرفوضة77.637074.578ساره محمد حسان الحاج1988210618

رغبات مرفوضة75.67374.56ساره عبد الناصر خدام الجامع1989110434

رغبات مرفوضة76.2537274.551دانية أحمد عثمان1990210175

رغبات مرفوضة79.576774.542فاطمة محمد مطره جي1991310438

رغبات مرفوضة74.237574.538بلسم محسن ابراهيم1992310730

رغبات مرفوضة75.557374.53محمد عادل السليمان1993111360

رغبات مرفوضة76.217274.526مجد أيمن غانم1994310508

رغبات مرفوضة74.867474.516ديمه نزار زحالوي1995410101

رغبات مرفوضة75.527374.512بيان اسعد العبد19962110021

رغبات مرفوضة78.776874.462علي شكيب صبوح1997310388

رغبات مرفوضة76.097274.454نهى نزار بكور1998210504

رغبات مرفوضة76.057274.43إباء محمد عبدو1999310042

رغبات مرفوضة74.717474.426أحمد أفنان وطفة2000310049
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رغبات مرفوضة79.366774.416ريما عبدالكريم استانبولي20012310056

رغبات مرفوضة73.347674.404عال احمد شحود2002410184

رغبات مرفوضة75.2867374.371فراس محمد لؤي عنبي2003210367

رغبات مرفوضة74.67474.36اوس منير علي2004310038

رغبات مرفوضة77.247074.344ساره موسى الحج20052110046

رغبات مرفوضة77.217074.326وئام وجيه ابو عساف2006111084

رغبات مرفوضة73.857574.31رهف جورج عبد هللا2007410117

رغبات مرفوضة74.517474.306رنيم غالب اصالن2008111214

رغبات مرفوضة75.177374.302ميديا شكري الغرار2009110764

رغبات مرفوضة77.816974.286نور ابراهيم عالف2010110978

رغبات مرفوضة73.767574.256غيداء منير خليل2011310433

رغبات مرفوضة75.7357274.241محمد أحمد مروان جلب2012210404

رغبات مرفوضة76.37174.18أمل محمد خير ابراهيم2013110103

رغبات مرفوضة76.2467174.147هال احمد سرحيل2014210532

رغبات مرفوضة74.247474.144هناء حلو عيسى2015310673

رغبات مرفوضة74.97374.14آالء سهيل علي2016310075

رغبات مرفوضة76.237174.138يارا محمد ضوا2017310701

رغبات مرفوضة78.26874.12مايا حسام القاري2018110763

رغبات مرفوضة74.867374.116هبة سعيد عبد الحق2019111013

رغبات مرفوضة80.8256474.095منة هللا تركي ابراهيم2020210428

رغبات مرفوضة73.427574.052سلمى ضياء الدين منصور2021310312

رغبات مرفوضة76.747074.044نجوى إياد الجندي2022410224

رغبات مرفوضة76.717074.026ندى رامي شموط20232110118

رغبات مرفوضة72.717674.026رشناشا جوزيف دنحو2024310165

رغبات مرفوضة767174هشام عادل النويران2025111037

رغبات مرفوضة77.3236973.993عمر عماد نور الدين2026210345

رغبات مرفوضة76.617073.966أحمد ابراهيم المصري2027110086

رغبات مرفوضة77.926873.952بسام الياس معوض20282310012

رغبات مرفوضة77.256973.95ميرا يوسف زخور2029111397

رغبات مرفوضة74.567373.936فاطمه عبد المعين السيد عمر2030110662

رغبات مرفوضة76.557073.93هبة مزاحم اسمر2031111427

رغبات مرفوضة74.537373.918مرح فايز سلوم2032310574

رغبات مرفوضة74.4737373.883فرح محمد صبحي آل سليمان آغا2033210371

رغبات مرفوضة74.467373.876رند وهبه العاقور2034410116

رغبات مرفوضة73.087573.848عفراء عبدو سليمان2035310012

رغبات مرفوضة75.737173.838عال ناجي حميدان2036310375

رغبات مرفوضة72.397673.834حسن يوسف حيدر2037310163

رغبات مرفوضة76.367073.816سدى توفيق الشاهين20382110048

رغبات مرفوضة76.357073.81آية أيمن مروه2039110134

رغبات مرفوضة75.657173.79حال علي باسط20402310025
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رغبات مرفوضة78.976673.782دينا أسامة الفرا2041210193

رغبات مرفوضة75.67173.76نعمه حيان شهاب2042410395

رغبات مرفوضة73.67473.76ختام محمد النجار2043410091

رغبات مرفوضة74.237373.738محمد اسعد العبود2044110776

رغبات مرفوضة75.557173.73تسنيم موفق عليط2045110189

رغبات مرفوضة75.547173.724امون احمد احمد2046310033

رغبات مرفوضة76.27073.72رنيم محمد حيدر2047110360

رغبات مرفوضة76.866973.716شام جمال شكور2048110494

رغبات مرفوضة78.856673.71رهام ياسر سليمان20492310048

رغبات مرفوضة72.777573.662أوسكار رامز أحمد2050310072

رغبات مرفوضة76.776973.662هبه محمد اديب الزير2051111023

رغبات مرفوضة76.097073.654اسامه محمد الفريح2052110023

رغبات مرفوضة76.0787073.646مريم سامر راضي2053210645

رغبات مرفوضة72.747573.644نور عدنان بيطار2054310640

رغبات مرفوضة73.397473.634ناريمان غسان شماس2055111405

رغبات مرفوضة72.617573.566رهف علي الفارس2056310250

رغبات مرفوضة75.877073.522آالء محمد علي2057310078

رغبات مرفوضة75.857073.51ضحى محمد علي معسعس2058110520

رغبات مرفوضة71.837673.498ملك عبد الصمد العبيد2059111392

رغبات مرفوضة76.476973.482دينا أكرم ساياباليان20602110030

رغبات مرفوضة75.797073.474رغد بدر بغدادي2061310158

رغبات مرفوضة77.126873.472ميساء نضال عبدهللا2062310613

رغبات مرفوضة74.4517273.47تيماء حكمت زيدان2063210141

رغبات مرفوضة75.117173.466عمرو أحمد حامد2064110642

رغبات مرفوضة79.1056573.463ريان محمد سمير مزيد2065210238

رغبات مرفوضة75.767073.456رشا طه نعامه2066310163

رغبات مرفوضة73.097473.454بتول حسين علي2067310092

رغبات مرفوضة76.3556973.413دانيه انور عبد الخالق2068210138

رغبات مرفوضة74.317273.386محمد مرعي ابراهيم العواني2069110681

رغبات مرفوضة75.637073.378هيلين عبدالرزاق حمي2070111054

رغبات مرفوضة76.296973.374محمد حسين الشيوط2071110801

رغبات مرفوضة74.927173.352صالح سليمان صقر2072310340

رغبات مرفوضة76.856873.31رنيم فهمي داود2073310237

رغبات مرفوضة75.487073.288عال شعالن شربوطلي20742110066

رغبات مرفوضة73.467373.276ابراهيم سمير محمد2075310006

رغبات مرفوضة75.457073.27كرم احمد داوود2076310462

رغبات مرفوضة75.3817073.228حازم محمد كيروان2077210161

رغبات مرفوضة74.687173.208هنادي محمد جمال بازرباشي2078111048

رغبات مرفوضة73.297373.174نغم رضوان سمعان2079410305

رغبات مرفوضة79.276473.162لمى سلمان دال2080310481
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رغبات مرفوضة75.886973.128بسمه صالح احمد20812310013

رغبات مرفوضة76.536873.118تهاني بسام العبود2082110193

رغبات مرفوضة75.1917073.114شام نصر الدين شعبان جوهر2083210280

رغبات مرفوضة75.177073.102بسام عزام العمري20842110018

رغبات مرفوضة77.796673.074ندى عبد الكريم الصطيف2085110970

رغبات مرفوضة75.786973.068جيهان محمد صالح الزركلي2086110223

رغبات مرفوضة73.657272.99آيه يحيى بركات2087110145

رغبات مرفوضة74.1657172.899اماني زهير مبيض2088210656

رغبات مرفوضة74.837072.898فيان فؤاد السيد2089110685

رغبات مرفوضة74.137172.878ظافر طريف عبد الجواد2090110527

رغبات مرفوضة71.367572.816سيفين احمد سمو2091111260

رغبات مرفوضة75.316972.786علي حسن زيني2092310385

رغبات مرفوضة75.286972.768حال بدران الرميض2093110243

رغبات مرفوضة73.217272.726اسيمه مفيد العباس2094110040

رغبات مرفوضة75.156972.69كلودا عيد برهوم2095110696

رغبات مرفوضة75.126972.672ريما رشيد حيدر2096310268

رغبات مرفوضة71.17572.66بشرى محمد فكري حيدر2097310108

رغبات مرفوضة75.096972.654محمد مجد محمد اديب الشربجي2098110843

رغبات مرفوضة72.417372.646رهف خالد غنوم2099310246

رغبات مرفوضة75.736872.638ليالف غسان درويش2100110735

رغبات مرفوضة72.397372.634أحمد علي العلي الصالح2101310054

رغبات مرفوضة73.057272.63رهف محمود كيوان2102110380

رغبات مرفوضة74.357072.61سحر عبد القادر الشيخه2103110448

رغبات مرفوضة73.667172.596المنتصر باهلل توفيق القصير2104210602

رغبات مرفوضة76.276772.562مايا علي مصطفى21052310115

رغبات مرفوضة74.1317072.478عبد هللا محمد بسام عقاد وتار2106210316

رغبات مرفوضة73.437172.458محمد رامي سليمان حداد2107410191

رغبات مرفوضة72.747272.444محمد معتز خليل2108410274

رغبات مرفوضة73.3717172.422دانيه محمد افندي2109210179

رغبات مرفوضة75.366872.416ديانا سميح الركاد2110310198

رغبات مرفوضة74.027072.412رنيم محمد جالل عثمان2111310239

رغبات مرفوضة75.316872.386شام ياسر الصالح2112110495

رغبات مرفوضة75.076872.242إسراء محمود عرب2113110078

رغبات مرفوضة75.076872.242ليلى أحمد أبوحجر2114110736

رغبات مرفوضة77.026572.212تماضر حسن قاسم2115110192

رغبات مرفوضة75.0116872.206نورا عبد الحليم زين2116210520

رغبات مرفوضة75.66772.16محمد علي مرقبي2117310543

رغبات مرفوضة73.567072.136عال علي العبد هللا2118410188

رغبات مرفوضة74.2216972.132مصطفى مهند صغير2119210470

رغبات مرفوضة74.176972.102نور فؤاد حسن21202310138
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رغبات مرفوضة74.1566972.093محمود سائد الناظر2121210674

رغبات مرفوضة80.156072.09مصطفى محمد طالب عطار2122310585

رغبات مرفوضة76.816572.086آية هيثم خطيب2123110139

رغبات مرفوضة74.146972.084النا منذر صفايا2124110709

رغبات مرفوضة73.297071.974بيان احمد أحمد2125210131

رغبات مرفوضة71.237371.938محمد همام عبد المنعم بركات2126410393

رغبات مرفوضة75.896671.934صبا جهاد عدي2127111271

رغبات مرفوضة74.5486871.928مناهل محمد الحسين2128210478

رغبات مرفوضة74.536871.918يارا سمير اشقر2129310545

رغبات مرفوضة75.1256771.875شهد جميل قجه2130210223

رغبات مرفوضة73.1157071.869سيما فاضل كزه2131210278

رغبات مرفوضة73.786971.868سدره عدنان عيسى2132110071

رغبات مرفوضة72.437171.858هند علي علي2133310676

رغبات مرفوضة76.426571.852صفاء عزام قطيع2134210299

رغبات مرفوضة75.026771.812احمد عبد الرزاق النعيمي2135110011

رغبات مرفوضة74.36871.78آالء أحمد علي2136310074

رغبات مرفوضة74.2326871.739محمداسامه هالل الخضير2137210451

رغبات مرفوضة74.876771.722شيم هيثم منصور2138110506

رغبات مرفوضة74.8216771.692جوزيف جورج شكور2139210114

رغبات مرفوضة76.066571.636محمد احمد امون2140410262

رغبات مرفوضة72.557071.53انوار مصطفى العكش2141111150

رغبات مرفوضة75.196671.514زينه ايمن محمد21422310059

رغبات مرفوضة74.476771.482راما الياس شماس2143410064

رغبات مرفوضة75.136671.478روان محمد صباح عطار2144210230

رغبات مرفوضة75.16671.46علي عزالدين ضاحي2145310392

رغبات مرفوضة75.7536571.451شهيناز هيثم محمد2146210290

رغبات مرفوضة77.066371.436رنيم ابراهيم البيش2147111211

رغبات مرفوضة72.397071.434أغيد ابراهيم المحمد2148410024

رغبات مرفوضة77.726271.432هيا حسن االحمد العوض2149111434

رغبات مرفوضة71.687171.408سارة اسماعيل مصطفى2150310295

رغبات مرفوضة72.337071.398مالذ صطام ناصيف2151310594

رغبات مرفوضة72.996971.394سهام مصطفى الخلف العاري21522110052

رغبات مرفوضة71.657171.39بتول احمد قصاب2153310090

رغبات مرفوضة68.967571.376منى شكيب المهنا2154110135

رغبات مرفوضة75.6056571.363راما عبد المنان سليمان2155210030

رغبات مرفوضة72.277071.362مصطفى محمدحاتم برهان2156110909

رغبات مرفوضة76.266471.356عال محمد فايز زرزور2157110091

رغبات مرفوضة72.247071.344ميشيل انطون الحداد2158110958

رغبات مرفوضة73.516871.306ساجده بسام درويش2159110426

رغبات مرفوضة74.1636771.297مها محمد صليخ2160210480
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رغبات مرفوضة75.4716571.282قتيبة سلمان زيدان2161210631

رغبات مرفوضة74.1356771.281عليا عبد المعطي القاسم2162210342

رغبات مرفوضة74.0316771.218دعاء كمال األخضر2163210185

رغبات مرفوضة73.3336871.199هاكوب رافي طاغليان2164210523

رغبات مرفوضة74.656671.19رند سمير البري2165310233

رغبات مرفوضة71.267171.156نغم طالل بيرقدار2166410263

رغبات مرفوضة70.567271.136نور ياسين الحاج كسار2167110149

رغبات مرفوضة73.126871.072ساره احمد الحسن21682310064

رغبات مرفوضة78.456071.07والء محمد الشيخ علي2169210088

رغبات مرفوضة73.066871.036شذى أيمن سيفو2170410158

رغبات مرفوضة73.056871.03كرم صالح أحمد2171310464

رغبات مرفوضة73.026871.012علي كامل ضاهر21722310084

رغبات مرفوضة73.676771.002مروة غياث الهاشمي2173110890

رغبات مرفوضة73.6686771مجيده يوسف قاسم2174210342

رغبات مرفوضة72.956870.97فينوس محمد األحمد2175210375

رغبات مرفوضة74.946570.964آالء عبد المجيد بردان2176110022

رغبات مرفوضة71.587070.948راما سمير الدروبي2177110310

رغبات مرفوضة73.586770.948ساره حيدر يوسف2178111239

رغبات مرفوضة76.2266370.935علي محمد مامون الشاغل2179210340

رغبات مرفوضة72.876870.922جين مجدل سفوك2180310101

رغبات مرفوضة72.856870.91مروى محمد الحاج عوض2181110898

رغبات مرفوضة72.176970.902اميره احمد دغمه2182310034

رغبات مرفوضة70.177270.902والء عبدهللا حسين2183111078

رغبات مرفوضة72.146970.884ايه منذر طراف2184310041

رغبات مرفوضة72.1156970.869اريج توفيق محمود2185210025

رغبات مرفوضة72.646870.784مي زهير علي2186310602

رغبات مرفوضة75.3066470.783أحالم احمد الموسى2187210054

رغبات مرفوضة72.556870.73حسن مفيد درويش2188310161

رغبات مرفوضة73.8836670.729محمد يمان عبد الرحمن حمامي2189210404

رغبات مرفوضة71.197070.714راما عبدالكريم احمد2190310208

رغبات مرفوضة73.826670.692دانيه احمد الشيخ2191110282

رغبات مرفوضة72.446870.664جالل خالد سليمان2192110201

رغبات مرفوضة73.7586670.654مصطفى جمال لبابيدي2193210465

رغبات مرفوضة72.3686870.62ريما فخرالدين فخرو2194210182

رغبات مرفوضة71.666970.596رنيم محمد انور العلي2195110359

رغبات مرفوضة73.626670.572رنيم ناظم بارود2196310240

رغبات مرفوضة73.66670.56مجدي رفيق حميدي2197310517

رغبات مرفوضة71.566970.536علي عماد بطه2198310394

رغبات مرفوضة73.4916670.494ساره محمد علي بستاني2199210253

رغبات مرفوضة72.116870.466ميسره مبارك الحريري2200110957
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رغبات مرفوضة76.16270.46لجين احمد الشرهان2201111331

رغبات مرفوضة73.396670.434مها جميل حمود2202110936

رغبات مرفوضة71.386970.428مجد سليم غزالة2203310511

رغبات مرفوضة71.316970.386محمد أحمد أحمد2204310522

رغبات مرفوضة73.316670.386علي عيد عيود2205310395

رغبات مرفوضة73.276670.362بيان محمدحلمي المحمد2206110182

رغبات مرفوضة73.9156570.349بوران عبد اللطيف خليل2207210130

رغبات مرفوضة73.886570.328آمال علي خليفة2208111172

رغبات مرفوضة73.886570.328مضر عدنان محمود2209310588

رغبات مرفوضة73.1866670.311رنده عبد المنعم عثمان2210210172

رغبات مرفوضة71.836870.298ساري محسن سعد2211110440

رغبات مرفوضة71.146970.284حسين محي الدين الزهنان2212110241

رغبات مرفوضة73.76570.22زينه مهيب المجبر2213310294

رغبات مرفوضة72.3616770.216رغد زهير حماده2214210682

رغبات مرفوضة74.336470.198طاهر توفيق الطاوقجي22152110056

رغبات مرفوضة70.327070.192آالء عدنان أحمد2216110122

رغبات مرفوضة71.636870.178نمير آصف صبحه2217310756

رغبات مرفوضة72.9636670.177نور سامر الصومعي2218210510

رغبات مرفوضة70.267070.156مروه محمود العمار2219110718

رغبات مرفوضة70.926970.152سميه خالد غريبي2220310319

رغبات مرفوضة72.96670.14يزن علي الصوا2221310709

رغبات مرفوضة70.766970.056أيمن خالد البرو2222110110

رغبات مرفوضة71.416870.046ياسمين أحمد دياب2223111097

رغبات مرفوضة73.336569.998ماري عامر عمره22242110084

رغبات مرفوضة71.946769.964باسل إبراهيم محمد2225310086

رغبات مرفوضة72.576669.942راما حسان المالح2226110309

رغبات مرفوضة73.886469.928سارة مصطفى رسالن2227310298

رغبات مرفوضة74.546369.924لبانه كفاح الشيباني2228310472

رغبات مرفوضة74.5216369.912دعاء عمر االعمى2229210184

رغبات مرفوضة71.786769.868يوشع امير صقور2230310720

رغبات مرفوضة74.3716369.822ياسمين محمد عامر الجزار2231210551

رغبات مرفوضة71.676769.802رغد احمد دنان2232110340

رغبات مرفوضة72.956569.77آالء إبراهيم جيزاوي2233410027

رغبات مرفوضة72.956569.77حيان حسين أبوعاصي2234310182

رغبات مرفوضة74.286369.768مريم محمد العلي2235410374

رغبات مرفوضة72.256669.75حسام اميل اسعد2236410069

رغبات مرفوضة72.876569.722والء قفطان جمول2237111081

رغبات مرفوضة72.8566569.713جود رضوان قجي2238210019

رغبات مرفوضة72.7886569.672قتيبه مروان الزعبي2239210632

رغبات مرفوضة71.376769.622غدير جمال منصور2240310430
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رغبات مرفوضة71.346769.604راما حسن حسن2241310027

رغبات مرفوضة70.586869.548عمار أحمد عبود2242310417

رغبات مرفوضة71.186769.508يعقوب حكمت الزعبي2243110890

رغبات مرفوضة72.476569.482زينه قيصر يعقوب2244310292

رغبات مرفوضة73.7966369.477هال محمد سهاد قاضي2245210535

رغبات مرفوضة69.786969.468حازم عادل نعمان2246310145

رغبات مرفوضة71.116769.466ميرنا عفيف العكة2247110949

رغبات مرفوضة73.0786469.446آالن حسين حسن2248210090

رغبات مرفوضة70.376869.422فرح مالك ديب2249310444

رغبات مرفوضة71.76669.42عبد الحكيم محمد عبدي2250110385

رغبات مرفوضة70.326869.392جبرائيل هيثم دغرور2251310125

رغبات مرفوضة70.316869.386ريم غزوان االبراهيم2252410129

رغبات مرفوضة72.316569.386احمد نضال غانم2253310014

رغبات مرفوضة70.9756769.385أميمة جهاد الحلبي2254210566

رغبات مرفوضة72.246569.344سليمان جمال يوسف2255310315

رغبات مرفوضة70.896769.334بتول محي الدين احمد2256310100

رغبات مرفوضة68.847069.304فرهاد احمد عثمان2257410257

رغبات مرفوضة72.836469.298بتول عبد المعين الحاجي22582310011

رغبات مرفوضة70.146869.284هويدا احمد سعود الداغستاني2259410321

رغبات مرفوضة74.796169.274حال أنور حاج لطوف2260210166

رغبات مرفوضة72.096569.254فرح محمدهشام الميداني2261110679

رغبات مرفوضة75.46069.24سلوى انطون مرعي2262310313

رغبات مرفوضة72.696469.214سومر غسان سالم2263410154

رغبات مرفوضة73.9666269.179نجالء محمد امين أل ملك2264210494

رغبات مرفوضة71.9336569.159محمد منصور الشيخ محمد2265210074

رغبات مرفوضة71.876569.122ليلوز علي خان احمد2266310495

رغبات مرفوضة73.156369.09محمد ياسر خالد الزهر2267110862

رغبات مرفوضة73.116369.066نور ابراهيم قطاش22682110122

رغبات مرفوضة71.7586569.054لينا محمود النافع2269210389

رغبات مرفوضة73.0436369.025أالء هللا عماد محي الدين2270210052

رغبات مرفوضة72.356469.01محمد احمد دمياطي2271310384

رغبات مرفوضة71.686569.008روان محمد محي الدين2272110386

رغبات مرفوضة75.0036069.001تهاني عيسى عيسى2273210140

رغبات مرفوضة70.336768.998همام بالل ديب2274310670

رغبات مرفوضة73.616268.966ريم مفيد بكداش2275310267

رغبات مرفوضة72.936368.958روان احمد خونده2276110381

رغبات مرفوضة71.5986568.958النا محمد فاضل قياس2277210588

رغبات مرفوضة72.896368.934ياسر أيمن خميس2278111095

رغبات مرفوضة72.886368.928هبه جميل اسكندر2279310659

رغبات مرفوضة72.176468.902هادي محمد اإلبراهيم2280310651
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رغبات مرفوضة72.7436368.845دعاء علي حمد2281210183

رغبات مرفوضة74.746068.844أمل مضر زيتون2282410028

رغبات مرفوضة73.9836168.789نيفين عبدالكريم مشو2283210568

رغبات مرفوضة72.626368.772مخائيل بهجت شماس22842310123

رغبات مرفوضة69.916768.746آسيا ابراهيم عبدالرحمن2285110116

رغبات مرفوضة73.8586168.714راما أحمد الحلبي2286210505

رغبات مرفوضة70.526668.712سلمان محمد صالح2287310311

رغبات مرفوضة70.516668.706روان عماد عساف2288310255

رغبات مرفوضة74.496068.694هيفين عبدو ابراهيم2289210065

رغبات مرفوضة71.16568.66جعفر علي ضاهر2290310128

رغبات مرفوضة71.746468.644فداء ديب أسعد2291310440

رغبات مرفوضة71.746468.644أحمد نجدات سليمان2292310060

رغبات مرفوضة73.026268.612ايمان محمد ناصر2293310040

رغبات مرفوضة73.666168.596معاوية ابراهيم الجدعان2294110738

رغبات مرفوضة72.966268.576غيث فوزي خطاب2295110102

رغبات مرفوضة70.956568.57حسن كريم سلوم2296310157

رغبات مرفوضة70.946568.564مريم فيصل محمود22972310126

رغبات مرفوضة69.66768.56زينب محمد الصلخدي2298310287

رغبات مرفوضة72.216368.526محمد زياد محمد هيال كوجان2299210414

رغبات مرفوضة72.856268.51يزن علي شاهين23002310158

رغبات مرفوضة72.186368.508علي حسان شعبان2301310745

رغبات مرفوضة74.126068.472ثائر غسان حسون2302310122

رغبات مرفوضة72.7466268.447روجين حنان عمر2303210232

رغبات مرفوضة72.736268.438موسى يوسف العبيد2304110136

رغبات مرفوضة72.036368.418مهى علي خضر23052310127

رغبات مرفوضة70.016668.406ايمان ذكي محمود2306310035

رغبات مرفوضة70.666568.396أحمد محمود الخبي2307111158

رغبات مرفوضة71.986368.388عال حسن قرقماز2308310372

رغبات مرفوضة69.976668.382حسام نواف شبلي2309310148

رغبات مرفوضة68.556868.33روان محمد البويضاني2310110051

رغبات مرفوضة70.556568.33هبة ماهر عمرة2311111014

رغبات مرفوضة73.186168.308راجح أسامة جبر2312110253

رغبات مرفوضة73.126168.272شذا داعي شبيب2313310332

رغبات مرفوضة71.116468.266حبيب فرج هللا ديب2314110228

رغبات مرفوضة70.876468.122مجد علي شيخ سليمان2315310513

رغبات مرفوضة73.5116068.106شهد زياد وتي2316210286

رغبات مرفوضة71.486368.088ديانا محمد نادر زيدان2317110048

رغبات مرفوضة70.816468.086سمر ميسم صبوح2318310317

رغبات مرفوضة70.126568.072إيمان خالد درويش2319310046

رغبات مرفوضة72.0866268.051ياسمين عمر زيدي2320210525
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رغبات مرفوضة71.9856267.991يارا حسين الحسن2321210548

رغبات مرفوضة70.546467.924ميار توفيق صالح23222110113

رغبات مرفوضة67.856867.91عفاف محمد زكريا2323410183

رغبات مرفوضة68.516767.906مايا نديم مخول2324110087

رغبات مرفوضة69.176667.902محمد سعيد المسالمة2325111358

رغبات مرفوضة72.466167.876رشا مصطفى بجود23262310043

رغبات مرفوضة71.056367.83نغم علي سعد2327410306

رغبات مرفوضة71.7156267.829غيث جمال باسم حاج اسماعيل2328210050

رغبات مرفوضة68.976667.782عهد عبد العزيز العيد2329110076

رغبات مرفوضة71.626267.772احمد علي عبود2330310011

رغبات مرفوضة70.876367.722عادل راغب االبراهيم2331410168

رغبات مرفوضة72.196167.714حنان محمد الفرج2332310179

رغبات مرفوضة72.8036067.681ريم عبد الكريم النجم2333210241

رغبات مرفوضة70.86367.68بشرى حاتم نعمه2334410038

رغبات مرفوضة72.1186167.67نسرين احمد لطوف2335210448

رغبات مرفوضة72.16167.66فادي غسان برو قدسو2336310435

رغبات مرفوضة69.436567.658بشار حسين ابراهيم2337310102

رغبات مرفوضة72.7286067.636حال حسان عراج2338210167

رغبات مرفوضة72.036167.618عالء منير حبيب2339310378

رغبات مرفوضة69.346567.604آية وفيق ناصر2340310081

رغبات مرفوضة71.296267.574المنذر حسن ديب2341110048

رغبات مرفوضة72.616067.566ساره احمد السقر2342110180

رغبات مرفوضة72.476067.482انس نضال العزام2343110063

رغبات مرفوضة71.096267.454رهام مدين صالح2344310740

رغبات مرفوضة69.736467.438زهير نزار كرزون2345310272

رغبات مرفوضة72.396067.434اسامه رياض العوض2346110004

رغبات مرفوضة69.646467.384آالء رافع الحمود2347110174

رغبات مرفوضة70.896267.334حافظ وائيل تجور2348310146

رغبات مرفوضة68.796567.274عمر حكمت الهالل2349110097

رغبات مرفوضة70.056367.23رحمه بسام مرهج2350310216

رغبات مرفوضة70.046367.224ميشيل الياس الهمم2351410303

رغبات مرفوضة70.016367.206عدنان مالك غبشة2352310028

رغبات مرفوضة70.0016367.2دعاء طاهر العسكري2353210182

رغبات مرفوضة69.8436367.105عزة علي حمدو2354210583

رغبات مرفوضة71.816067.086عمار غياث فياض2355310419

رغبات مرفوضة70.476267.082حال احمد حسام الدين23563110028

رغبات مرفوضة71.796067.074بشار محمد سعيد عيسى2357310105

رغبات مرفوضة71.0366167.021عماد الدين محمد انور التقي2358210283

رغبات مرفوضة68.346567.004عمار منذر الخدام2359410402

رغبات مرفوضة69.636366.978علي احمد الحلبي2360111302
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رغبات مرفوضة70.886166.928خليل صالح الشريفي2361310191

رغبات مرفوضة69.486366.888ساالر عبدالوهاب عبدهللا2362310302

رغبات مرفوضة70.8136166.887انجيال رافي طاغليان2363210008

رغبات مرفوضة67.446666.864خاتون عبدالمجيد اليوسف2364310186

رغبات مرفوضة70.776166.862محمد أمين محمد فراس الرهوان23652110091

رغبات مرفوضة70.0126266.807مروه رشاد وتار2366210461

رغبات مرفوضة71.236066.738بسمه معين ابو عمار2367110165

رغبات مرفوضة70.5566166.733ندى معتز عز2368210061

رغبات مرفوضة71.1856066.711احمد نمير محمود المحمد المحمود2369210020

رغبات مرفوضة68.496466.694راما راوي مخول2370110243

رغبات مرفوضة71.1436066.685ميساء محمد لطوف2371210489

رغبات مرفوضة69.16366.66جودي نعمان حداد2372310733

رغبات مرفوضة70.216166.526مها بالل بدور2373310598

رغبات مرفوضة68.836366.498محمد خير حسام نحاس2374310901

رغبات مرفوضة70.796066.474ريم علي احمد23752310054

رغبات مرفوضة70.086166.448افروديت اميل حيدر2376310018

رغبات مرفوضة67.896466.334نور نبيه حديدي2377110996

رغبات مرفوضة68.466366.276زينب جودات محمود2378310281

رغبات مرفوضة70.26066.12احمد عبدالرزاق خلف الحمادي2379111131

رغبات مرفوضة70.186066.108سيرج مروان الشامي2380111469

رغبات مرفوضة70.166066.096سارة زكريا ناصيف2381210249

رغبات مرفوضة69.486166.088هبه ناظم ديب2382310661

رغبات مرفوضة69.436166.058جيانا جرجس زيتون23832110026

رغبات مرفوضة69.376166.022عبدالسالم سليمان العباس2384110561

رغبات مرفوضة67.346365.604باسل اسعد الخلف2385310084

رغبات مرفوضة68.66165.56منتهى منيب عكرمة2386310595

رغبات مرفوضة68.956065.37مريم عبدالحميد العلي الخليل2387111387

رغبات مرفوضة68.896065.334رغد أحمد رستم2388110341

رغبات مرفوضة68.8056065.283دعاء بسام عبد الجليل2389210181

رغبات مرفوضة68.026165.212عامر عمر المردود2390210305

رغبات مرفوضة68.596065.154ميس نور الدين شماع2391111398

رغبات مرفوضة68.586065.148هزار ادوار شديد2392111035

رغبات مرفوضة68.436065.058امجد سمير مهلوبي2393310030

رغبات مرفوضة67.776064.662ريم عبدهللا العاصي2394110401

رغبات مرفوضة67.646064.584عبدالستار سالم المحارب2395410175

رغبات مرفوضة66.976064.182شحاده عبدهللا نكد2396110496
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