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

2022 - 2021    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 الباطنة89.528788.512مجد محمد برهان الزرلي1110875

دمشق(عام)األمراض الباطنة86.899088.134اسامه عدنان الحمصي2110042

دمشق(عام)األمراض الباطنة89.978487.582اسامه محمد العمار3110044

دمشق(عام)األمراض الباطنة88.638687.578مها دحام الصالح4111052

دمشق(عام)األمراض الباطنة85.669087.396حسين أمير زلزله5110279

دمشق(عام)األمراض الباطنة86.028987.212رامي حسام الدين صابوني6110359

دمشق(عام)األمراض الباطنة87.948586.764محمد فايز معاد7110951

دمشق(عام)األمراض الباطنة86.448786.664محمد نور احمد االبراهيم8110979

دمشق(عام)األمراض الباطنة85.568886.536ميالد نصر منصور9230142

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.69086.16عبد الرحمن محمد نصري المطعم10110623

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.868886.116احمد فاضل الكعيد11110024

دمشق(عام)األمراض الباطنة87.478486.082بكر محمود الحايك122110033

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.978985.982سهى مأمون المحايري13110550

دمشق(عام)األمراض الباطنة86.478585.882صباح حسن احمد14110589

دمشق(عام)األمراض الباطنة87.658385.79محمد قاسم خليفه15110954

دمشق(عام)األمراض الباطنة86.898485.734وسام ياسر قويدر16111203

دمشق(عام)األمراض الباطنة85.378685.622مريام الياس توما17111016

دمشق(عام)األمراض الباطنة86.028585.612فادي فراس عشمه18110726

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.448785.464بتول عبدو ابراهيم19110192

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.678885.402داني فارس حديدي20110315

دمشق(عام)األمراض الباطنة86.318485.386مازن محمد ديب العسلي21110851

دمشق(عام)األمراض الباطنة85.248585.144حمزة أحمد عامر نايفة22110285

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.768785.056ديمه محمد ديب المعلم23110339

دمشق(عام)األمراض الباطنة87.048285.024رهام يحيى ديب24110414

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.278684.962زكريا محمد عبد الرحيم25110472

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.628584.772ياسين غياث كوكه26111219

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.148584.484حمزه احمد عشيش27110288

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.448684.464انس رياض مرمود28110094

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.738484.438فاطمه وهيب االحمد29110741

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.088484.048اسعد رائد الشاقي30110053

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.078784.042رامي فضول فضول31110362

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.998783.994مجد يوسف يزبك32110878

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.878783.922أحمد أكرم ميرزه33110123

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.878483.922ماريا رامي شيخ الشباب34110844

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.58683.9ليالس بالل الحلواني35110822
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دمشق(عام)األمراض الباطنة82.458683.87بيان ماهر الرفاعي36110227

دمشق(عام)األمراض الباطنة80.48983.84رؤى حسن العمارين37110445

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.698483.814بشرى محمد خير خوالني38110214

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.518783.706يوسف يحيى حالوه39111240

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.458483.67مادلين محمود العايدي40110840

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.748583.644مرح منير موسى41111010

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.388483.628جميل سامي االنوف42110249

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.248483.544سعيد عالء النابلسي432110081

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.838683.498بشرى نضال زيود44410080

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.498583.494هبة رياض شهاب45111149

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.158483.49كارول فريز عبود46110770

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.488583.488عالء محمد كريزان47110666

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.388583.428محمد سهيل منصور48110929

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.928483.352أمجد محمد الجخيدم49110157

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.328683.192بشار انور العيا50110203

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.928283.152مجد محمود شرف51110876

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.078683.042ليالي حسان درغام52110819

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.48483.04عبدالحميد ابراهيم العبدهللا53110632

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.358483.01سالم احمد الحمشو542110082

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.618582.966راما محمد لؤي طرشة كردي55110356

دمشق(عام)األمراض الباطنة79.488882.888نور فريز منصور56111124

دمشق(عام)األمراض الباطنة84.798082.874عمر محمد هيثم عبد السالم57110694

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.438582.858هبه زكي سراقبي58410476

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.638382.778اسامه اسد المصري59110039

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.628382.772عبدهللا علي سويد60310413

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.618382.766منار عدنان علويه61111044

دمشق(عام)األمراض الباطنة80.68682.76شام عزالدين جنيد62110566

دمشق(عام)األمراض الباطنة80.68682.76دانيه محمد هشام دك الباب63110318

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.258582.75لؤي مرعي روميه64110814

دمشق(عام)األمراض الباطنة83.858182.71قاسم محمد دياب65110759

دمشق(عام)األمراض الباطنة79.038882.618سليم رجا شرف الدين66110539

دمشق(عام)األمراض الباطنة80.368682.616عاصم محمود شاش67410543

دمشق(عام)األمراض الباطنة80.968582.576معاذ حمزه االبري68111029

دمشق(عام)األمراض الباطنة82.238382.538أحمد علي خضر69410041

دمشق(عام)األمراض الباطنة80.188682.508محمد هادي محمد بسام الحامد70110980
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دمشق(عام)األمراض الباطنة82.058382.43لينه محمد عربي داالتي71110838

دمشق(عام)األمراض الباطنة81.388482.428منير أنس غندور72111048

دمشق(عام)األمراض الباطنة848082.4طارق رامز النجار73410255

دمشق(عام)األمراض الباطنة79.338782.398عبدالرحمن عبدهللا موسى74110635

دمشق(عام)األمراض الباطنة78.568882.336ريم ابراهيم ابو سليمان75110454

دمشق(موازي)األمراض الباطنة80.418582.246احمد ابراهيم الصيدناوي76110012

دمشق(موازي)األمراض الباطنة81.78382.22عبدالرحمن محمد عدنان البيروتي77110637

دمشق(موازي)األمراض الباطنة80.718482.026عال احمد عبد المجيد78110654

دمشق(موازي)األمراض الباطنة81.958181.57رؤى محمد فجر سلطان79110395

دمشق(موازي)األمراض الباطنة80.428381.452زال فنر االوسي80510034

دمشق(موازي)األمراض الباطنة79.658481.39كنان ارشيد القداح81110780

دمشق(موازي)األمراض الباطنة80.938281.358االء محمد نادر ياسين الصباغ82110068

دمشق(موازي)األمراض الباطنة81.4018181.24محمد وائل عمر صهريج83210584

دمشق(موازي)األمراض الباطنة80.228280.932فايز مصطفى المحمد84110743

دمشق(موازي)األمراض الباطنة80.78180.82نور عهد خفاجي85111123

دمشق(موازي)األمراض الباطنة81.987980.788راما ظبيان الحبال86110353

دمشق(موازي)األمراض الباطنة81.298080.774يامن بسام العوم87111220

دمشق(موازي)األمراض الباطنة79.88280.68النه معتصم باهلل جراد88110792

دمشق(موازي)األمراض الباطنة77.7388580.642محمد هادي مسلم بيشلي89210803

دمشق(موازي)األمراض الباطنة80.38180.58مرح حمد أبوحال90110119

دمشق(موازي)األمراض الباطنة80.648080.384هيا ابراهيم ديب91111183

دمشق(موازي)األمراض الباطنة80.558080.33روعه ماجد شيخ بزينه92110441

دمشق(موازي)األمراض الباطنة81.177980.302عبد الوهاب محمد مغربي93110631

دمشق(موازي)األمراض الباطنة78.68279.96أحمد محمد علي الخطيب94110133

دمشق(موازي)األمراض الباطنة78.538279.918مؤيد بدر فرحه95111067

دمشق(موازي)األمراض الباطنة79.767979.456نور مازن سميطة96111125

دمشق(موازي)األمراض الباطنة78.28179.32مالك عبد هللا القاسم97110856

دمشق(موازي)األمراض الباطنة788179.2عمار مصطفى حمزه98110682

حلب(عام)األمراض الباطنة81.578884.142محمد زاهر فارس دباس99210525

حلب(عام)األمراض الباطنة83.7518483.85البراء أحمد سخيطة100210038

حلب(عام)األمراض الباطنة84.1688383.7نورسال محمد حكيم101210676

حلب(عام)األمراض الباطنة80.7888883.672هيفاء محمد بالل102210706

حلب(عام)األمراض الباطنة80.3568883.413نور احمد العجيلي103210656

حلب(عام)األمراض الباطنة83.58383.3عمرو فهد حمزه104210419

حلب(عام)األمراض الباطنة80.6918783.214عبد القادر ماهر نانه105210374
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حلب(عام)األمراض الباطنة82.9618282.576محمد ابراهيم دوبا106210493

حلب(عام)األمراض الباطنة82.2638382.557آية محمود المايل107210104

حلب(عام)األمراض الباطنة82.1138382.467هادي أكرم خبير108210681

حلب(عام)األمراض الباطنة80.998482.194محمود عبد الجبار السعيد المحمد1092110141

حلب(عام)األمراض الباطنة81.5068382.103مايا شحادة األسدي110210486

حلب(عام)األمراض الباطنة81.8888281.932عمر زكريا قاسم حالب111210413

حلب(عام)األمراض الباطنة81.1658381.899فاطمه حمزه عطار112210443

حلب(عام)األمراض الباطنة79.238581.538آفين سليمان اوسو113210090

حلب(عام)األمراض الباطنة82.5168081.509محمد نور عبد الغفور سعدي114210580

حلب(عام)األمراض الباطنة81.1768281.505احمد فاضل محمد هيثم كرزه115210018

حلب(عام)األمراض الباطنة81.838181.498عبد الرزاق محمد ظباطح1162110099

حلب(عام)األمراض الباطنة84.447781.464أحمد محمد صابيع االبراهيم1172110014

حلب(عام)األمراض الباطنة81.0688281.44رغد اسعد نعال118210255

حلب(عام)األمراض الباطنة82.2988081.378انس مازن لبني119210049

حلب(عام)األمراض الباطنة81.598181.354محمد سعيد راشد اليوسف120210532

حلب(عام)األمراض الباطنة78.778581.262تيماء محمد حيدر عرواني121110241

حلب(عام)األمراض الباطنة78.0618681.236محمد خضر الحسين122210519

حلب(عام)األمراض الباطنة81.888081.128هبة هللا هيثم مندو123410472

حلب(عام)األمراض الباطنة83.197881.114عبادة محمد سمارة124210354

حلب(عام)األمراض الباطنة81.9317980.758نور يوسف مصري125210673

حلب(عام)األمراض الباطنة79.7718280.662عبد هللا محمد انطاكلي126210382

حلب(عام)األمراض الباطنة78.1938480.515معتصم باهلل احمد مدهلل127210628

حلب(عام)األمراض الباطنة81.4057980.443غنا محمود معتز غنام128210424

حلب(عام)األمراض الباطنة81.3457980.407فاطمه اياد ابازيد129210441

حلب(عام)األمراض الباطنة80.5758080.345احمد عدنان سراقبي130210015

حلب(عام)األمراض الباطنة78.5458380.327يوسف محمد فضل محوك131210730

حلب(عام)األمراض الباطنة81.1817980.308عبد الهادي جمعه المال132210383

حلب(عام)األمراض الباطنة77.628480.172مجد احمد المجيد133210488

حلب(عام)األمراض الباطنة79.518180.106عائشه محمد هاني الكادري134210352

حلب(عام)األمراض الباطنة80.0518080.03بهاء منذر علولو135210133

حلب(عام)األمراض الباطنة81.9557779.973مالذ محمد ابراهيم136210630

حلب(عام)األمراض الباطنة79.288179.968بيان محمد شاهر اعفارة137410084

حلب(عام)األمراض الباطنة77.9388379.962محمد عبد الرحمن مزكتلي138210544

حلب(عام)األمراض الباطنة79.2668179.959عدوية محمد الصاري139210393

حلب(عام)األمراض الباطنة80.567979.936نوران زياد االحمر140310720
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حلب(عام)األمراض الباطنة77.88379.88حسن محمد علي141410113

حلب(عام)األمراض الباطنة78.4368279.861فاطمه صالح خوجه142210447

حلب(عام)األمراض الباطنة82.387679.828محمد باسم أسعد عبد هللا143210508

حلب(عام)األمراض الباطنة80.3587979.814هيا زاهر اشجي144210697

حلب(عام)األمراض الباطنة78.2188279.73تسنيم بكري زيتون145210140

حلب(عام)األمراض الباطنة77.518379.706محمد وسيم انطاكلي146210586

حلب(عام)األمراض الباطنة78.8018179.68محمد سامر كيالي147210530

حلب(عام)األمراض الباطنة78.1238279.673تبارك جمال بازركان148210139

حلب(موازي)األمراض الباطنة77.898279.534ميري موفق عجرم149410441

حلب(موازي)األمراض الباطنة77.7068078.623عمار محمد ياسر حنيفه150210410

حلب(موازي)األمراض الباطنة81.87378.28عاصم مروان العتر1512110095

حلب(موازي)األمراض الباطنة78.4917677.494سارة اسماعيل كبه152210301

حلب(موازي)األمراض الباطنة75.1138077.067محمد امجد محمد سميح رفاعي153210501

حلب(موازي)األمراض الباطنة74.748076.844احمد ساهر الجراد154510001

حلب(موازي)األمراض الباطنة75.9657876.779هيا جمعة الخطيب155210696

حلب(موازي)األمراض الباطنة76.47776.64ريان أيمن مزنرة156210282

حلب(موازي)األمراض الباطنة75.7017876.62عبد السالم محمد فؤاد األزور157210366

حلب(موازي)األمراض الباطنة75.8367776.301رفاه ابراهيم الغريب158210260

حلب(موازي)األمراض الباطنة76.6837576.009راما محمد عزام ربيع159210235

حلب(موازي)األمراض الباطنة77.17475.86نايا توفيق بسيليس160210644

حلب(موازي)األمراض الباطنة79.7587075.854يحيى محمد فؤاد أزميرلي161210821

حلب(موازي)األمراض الباطنة75.4687675.68حسين محمد داشو162210185

حلب(موازي)األمراض الباطنة79.3637075.617عمر الفاروق يحيى عبيد163210412

الالذقية(عام)األمراض الباطنة86.368485.416انس عاطف الجندي164310056

الالذقية(عام)األمراض الباطنة81.958583.17زين العابدين مالك يعقوب165310322

الالذقية(عام)األمراض الباطنة80.148782.884عبد الحميد سليم عبد166310405

الالذقية(عام)األمراض الباطنة79.958782.77طارق يوسف رجب167310396

الالذقية(عام)األمراض الباطنة82.348382.604ديانا احمد العمر168310239

الالذقية(عام)األمراض الباطنة81.448482.464سليمان عزالدين دياب169310363

الالذقية(عام)األمراض الباطنة80.758582.45محمد إبراهيم عباس170310598

الالذقية(عام)األمراض الباطنة81.118381.866لؤي هيثم غانم171230125

الالذقية(عام)األمراض الباطنة81.418281.646احمد فهد مدنيه172310018

الالذقية(عام)األمراض الباطنة83.897881.534احمد محمود موسى173310022

الالذقية(عام)األمراض الباطنة80.428281.052زين العابدين حماد علي174310317

الالذقية(عام)األمراض الباطنة78.7318480.838ماويه عبد اللطيف صهيوني175210842
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االمتحاني
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الجامعةالرغبة المقبول بها

الالذقية(عام)األمراض الباطنة79.298380.774نزار صفوان يوسف176310687

الالذقية(عام)األمراض الباطنة78.458480.67حيدر مالك اسماعيل177310214

الالذقية(عام)األمراض الباطنة80.438180.658جعفر عدنان زحلوط178310141

الالذقية(عام)األمراض الباطنة77.758580.65مقداد بسام سليم179310659

الالذقية(عام)األمراض الباطنة80.088180.448عمر محمد سعيد سخطه180310483

الالذقية(عام)األمراض الباطنة77.658480.19نور مصطفى وحود181310714

الالذقية(عام)األمراض الباطنة78.698280.014زينب ابراهيم محمود182310326

الالذقية(عام)األمراض الباطنة79.28179.92ياسين زهير خليل183230160

الالذقية(موازي)األمراض الباطنة77.578279.342جعفر ياسر حاتم184310147

الالذقية(موازي)األمراض الباطنة78.38078.98جميل نعمه خوري185310151

الالذقية(موازي)األمراض الباطنة74.27775.32عهد حسام فاضل186310485

الالذقية(موازي)األمراض الباطنة75.197575.114مجد جرجس سالمه187230130

الالذقية(موازي)األمراض الباطنة73.067774.636ليال حسن سليمان188310562

الالذقية(موازي)األمراض الباطنة74.657173.19مضر نبيل ريا189310656

حمص(عام)األمراض الباطنة85.268986.756منار هاني عاد190410424

حمص(عام)األمراض الباطنة85.298585.174سامر ماهر صائغ191410207

حمص(عام)األمراض الباطنة82.938583.758فادي نوري عتوم192410320

حمص(عام)األمراض الباطنة84.88283.68رنيم عيسى طعمة193410168

حمص(عام)األمراض الباطنة82.078683.642محمد رامي محمد هشام درباس194410384

حمص(عام)األمراض الباطنة81.658683.39رهف نديم بالل195410177

حمص(عام)األمراض الباطنة82.778282.462رهف محمد فهد السباعي196410175

حمص(عام)األمراض الباطنة81.168281.496درغام نزار سبع197410135

حمص(عام)األمراض الباطنة85.057681.43يزن برهان بيطار198410507

حمص(عام)األمراض الباطنة83.2857881.171عامر عبدالقهار دامس199210118

حمص(موازي)األمراض الباطنة83.577780.942ماريو عيسى طعمه200410367

حمص(موازي)األمراض الباطنة82.377780.222ربيع نزار دربي201410154

حمص(موازي)األمراض الباطنة74.68679.16عبد الكريم سليمان معروف المحمد202110629

دمشق(عام)أمراض الجهاز الهضمي92.629493.172جمانه محمد خير الكرعه203110248

دمشق(عام)أمراض الجهاز الهضمي93.799192.674سدرة أحمد وسوف204110521

دمشق(عام)أمراض الجهاز الهضمي91.188990.308أمجد محمد خير االبراهيم205110158

دمشق(عام)أمراض الجهاز الهضمي88.939189.758نور محمد وفيق السعدي206111130

دمشق(عام)أمراض الجهاز الهضمي89.179089.502غسان زياد جسري207110707

دمشق(موازي)أمراض الجهاز الهضمي89.858788.71عدنان خليفه قنبر208110579

دمشق(موازي)أمراض الجهاز الهضمي86.259188.15محمد سمير احمد ريحان209110928

حلب(عام)أمراض الجهاز الهضمي92.7569192.053جورج أنطوان سنابلي210210156
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الجامعةالرغبة المقبول بها

حلب(عام)أمراض الجهاز الهضمي88.679089.202محمد جهاد الجمعه2112110126

حلب(عام)أمراض الجهاز الهضمي87.7368887.841محمد شادي خالد الكراش212210536

حلب(عام)أمراض الجهاز الهضمي88.7868587.271سامي محمد حبيب رحمة213210306

حلب(عام)أمراض الجهاز الهضمي86.518887.106نعمان ميشيل جرو214210653

حلب(عام)أمراض الجهاز الهضمي87.2818586.368محمد سامي ديابي215210531

حلب(عام)أمراض الجهاز الهضمي84.5868986.351ابراهيم علي الطباع216210004

حلب(عام)أمراض الجهاز الهضمي83.7489086.248بشير سمير اصلي217210131

حلب(موازي)أمراض الجهاز الهضمي86.0238485.213امير احمد قطاع218210045

حلب(موازي)أمراض الجهاز الهضمي83.6268784.975محمدكرم محمدفائز ابوزيد219210593

حلب(موازي)أمراض الجهاز الهضمي83.6338684.579عبد هللا محمد النباش220210381

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي89.768788.656جواد علي سليم221230030

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي88.98788.14احمد عبد الغني البوز222310010

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي86.838686.498احمد محسن اسد223230004

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي85.598786.154غنى أحمد اسماعيل224230101

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي85.118785.866خضر مجدي خضور225310224

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي86.328585.792علي سليمان االحمد226310448

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي84.178885.702احمد يونس يازجي227310031

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي84.018885.606محمد منير جوالق228310622

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي83.988885.588امطانيوس جبرائيل معوض229310054

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي85.048685.424خضر غسان خضور230310223

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي858685.4مجدولين علي الدرويش2312110123

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي82.848985.304حال بسام معال232310191

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي83.58784.9ميس أكرم حيدر233310675

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي86.148384.884علي عثمان حموي234230088

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الهضمي84.768584.856سارة سمير الفروي235110427

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز الهضمي83.918584.346عمار عبدالرزاق سنكري236310477

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز الهضمي83.648584.184حسين فيصل احمد237310189

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز الهضمي82.288282.168محمود وليد العبدهللا238410403

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز الهضمي83.548082.124خضر محمد سلمان239310225

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز الهضمي80.778482.062جويس معين طعمه240310163

دمشق(عام)أمراض القلب واألوعية94.369393.816عثمان موفق االبرش241410267

دمشق(عام)أمراض القلب واألوعية92.639191.978عالء يوسف نخله242110668

دمشق(عام)أمراض القلب واألوعية92.629191.972يامن ممدوح غانم243230161

دمشق(عام)أمراض القلب واألوعية90.999090.594وديع خالد نحيلي244111196

دمشق(عام)أمراض القلب واألوعية89.929190.352ريتا هشام عيسى245110213
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دمشق(موازي)أمراض القلب واألوعية89.149189.884محمد سليم الحاج علي246110924

دمشق(موازي)أمراض القلب واألوعية90.288989.768وائل عدنان زنتوت247111195

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية90.8319391.698جيراير ديمتري اركيلو248210161

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية91.8419091.104خالد يحيى رومي جمال249210199

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية90.8559090.513مصطفى أحمد جراح250210616

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية89.6559089.793أحمد خليل الدخيل251210070

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية88.5189189.51وجيه حسين كردي252210708

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية89.1619089.496محمود محمد محمد الحسن253210602

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية89.988889.188محمد رجب الخميس254210523

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية87.6268988.175عبد الفتاح عالء الدين الحاج محمد255210371

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية88.6218787.972محمد تركي عبد الحميد256210511

حلب(عام)أمراض القلب واألوعية85.7859187.871عباس أحمد عرب257210355

حلب(موازي)أمراض القلب واألوعية86.9818987.788محمد أمير احمد جعفر258210505

حلب(موازي)أمراض القلب واألوعية86.9788987.786حسن محمد جالل حمشو259210177

حلب(موازي)أمراض القلب واألوعية83.9759186.785عبد هللا احمد محمد مانو260210377

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية92.148890.484مجد وهيب عبود261310593

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية89.729089.832حسين تمام عجمية262310184

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية90.768889.656مروه فايز حلوم263310640

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية88.39088.98جود زياد فهد264310155

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية88.258988.55نورالدين كامل أحمد265230152

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية86.169188.096اشرف علي رمضان266310042

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية89.328687.992ضياء فؤاد مندو267410253

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية86.649087.984الياس عصام ديب268310049

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية87.598787.354ليالن محمد يوسف269310568

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية86.068987.236محمد أحمد عيسى270310599

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية86.598887.154أمجد محمد سمره271310084

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية86.498887.094وسيم بسام حويجة272310748

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية85.828987.092علي موفق سليمان273310471

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية85.618986.966بشار سعد المجبر274230023

الالذقية(عام)أمراض القلب واألوعية84.428885.852حسام فايز حشمه275310176

الالذقية(موازي)أمراض القلب واألوعية85.78685.82عبدهللا انور محمد276310411

الالذقية(موازي)أمراض القلب واألوعية84.638584.778زين سهيل عيد277410194

الالذقية(موازي)أمراض القلب واألوعية83.118583.866هيثم طلعت سلمان278310744

الالذقية(موازي)أمراض القلب واألوعية82.998382.994عبدهللا أحمد بكسراوي279310412

الالذقية(موازي)أمراض القلب واألوعية81.538582.918لمى بسام حسن280310553
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حمص(عام)أمراض القلب واألوعية92.349091.404عبد الكريم نزار عواد281410261

حمص(عام)أمراض القلب واألوعية88.218988.526عالء عبد الحكيم عمار282410275

حمص(عام)أمراض القلب واألوعية86.868987.716مهاب أيمن العكاري283410429

حمص(موازي)أمراض القلب واألوعية86.278886.962احمد محمد بدوي تمور284410009

دمشق(عام)أمراض الجهاز التنفسي88.869290.116محمد مروان سامر السيالة285110968

دمشق(عام)أمراض الجهاز التنفسي86.578887.142رياض محمد سعيد الكاكا286110450

دمشق(عام)أمراض الجهاز التنفسي87.228787.132بتول راغب البججاج287110191

دمشق(عام)أمراض الجهاز التنفسي85.58986.9هداية ماهر سعسع288111162

دمشق(عام)أمراض الجهاز التنفسي86.98686.54جورج بديع بيطار289410097

دمشق(موازي)أمراض الجهاز التنفسي85.498886.494ربيع عزت خليفة290110377

دمشق(موازي)أمراض الجهاز التنفسي83.48985.64ايالف غسان ابازيد291110102

حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي88.9818286.188محمد فهد نور الدين292210558

حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي84.5168785.509جوزيف جورج اويد293210159

حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي86.4268385.055محمد توفيق جابر مرعشلي294210512

حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي83.8518684.71محمد محمد ماهر اكتع295210567

حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي83.2988684.378عال احمد سعودي296210395

حلب(عام)أمراض الجهاز التنفسي85.98284.34أحمدنور الدين محمود البكار297210077

حلب(موازي)أمراض الجهاز التنفسي82.4488282.268توال بسام بياعة298210146

حلب(موازي)أمراض الجهاز التنفسي80.9718180.982وسيم محمد أفندي299210710

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي88.478888.282روز توفيق ايوب300310293

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي87.1438987.885فرح عبد السالم حسين301230112

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي83.868684.716علي مروان غانم302310049

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي84.728484.432سارة علي بكرو303310338

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي82.718784.426سعاد زياد عكو304310355

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي83.88584.28تولين ابراهيم اشقر305310128

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي83.548584.124فاطمة هواش عيوش306310507

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي85.088283.848رهف علي علوان307310251

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي83.878383.522لؤي مازن نعمان308310558

الالذقية(عام)أمراض الجهاز التنفسي82.618483.166منار صالح العلي309410076

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز التنفسي78.148380.084زينب عمار غانم310310332

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز التنفسي82.037780.018احمد غياث وليد311310015

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز التنفسي77.728379.832هبه غسان خنيسه312310734

دمشق(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية88.579089.142مارك سمير الرحال313410364

دمشق(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية88.318988.586صباح معتز رفاعيه314110590

دمشق(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية88.098888.054نور محمد باسل طنطه315111126
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الرقم 

االمتحاني
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الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.358988.01فاطمه زياد الخاروف316110738

دمشق(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية85.429187.652هاله يحيى الفقيه317111143

دمشق(موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية86.478686.282جودي حسان المصري318110251

دمشق(موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية84.228785.332ساره محمد سامر الحالق319110503

حلب(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية86.4359087.861عال ذكي رمضان320210397

حلب(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية89.6418587.784ريما سعد طالب321210289

حلب(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية89.0838487.049محمد براء محمد عتقي322210509

حلب(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.1988686.718فاطمه الزهراء محمد جمعه عسلي323210439

حلب(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية89.88286.68فاطمه الزهراء محمد حنيفه324210440

حلب(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية83.0819286.648سدره محمد طاهر سمان325210310

حلب(موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية85.5258384.515نوار محمد حج علي326210655

حلب(موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية82.1488884.488راما محمود خلف327210241

الالذقية(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية87.1468887.487بتول علي برهوم328230021

الالذقية(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية86.058987.23الين مفيد سليمان329110086

الالذقية(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية86.468686.276بشرى صبحي طنوس330410078

الالذقية(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية83.918985.946لين رامز قدسية331310571

الالذقية(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية83.558784.93لجين يوسف دوبا332310550

الالذقية(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية84.458584.67لينا بسام غانم333310574

الالذقية(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية84.4418584.664محمد عبد القادر إدلبي334210545

الالذقية(عام)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية83.158684.29دياال اوس الغانم335310236

الالذقية(موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية79.458782.47آية عبد الرافع دامس336410062

الالذقية(موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية81.258281.55حنان منير سلمان337310205

الالذقية(موازي)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية78.498480.694كارين امطانيوس مخائيل338310526

دمشق(عام)األمراض العصبية90.499090.294هيفاء عبد القادر السمان3392110177

دمشق(عام)األمراض العصبية89.119189.866بشر محمد نذير الدركزنلي340110211

دمشق(عام)األمراض العصبية88.959089.37لين احمد ابراهيم341110829

دمشق(عام)األمراض العصبية88.678988.802سهر محمد يونس342110549

دمشق(عام)األمراض العصبية88.618988.766يارا نشمي العطيش343111094

دمشق(موازي)األمراض العصبية86.628686.372رانيا محمد مازن سوقية344110034

دمشق(موازي)األمراض العصبية85.798585.474حسان عمار فرمان345110273

حلب(عام)األمراض العصبية85.3658786.019عال فاضل الزالق346210399

حلب(عام)األمراض العصبية85.9318384.758الياس نبيل كورو347210042

حلب(عام)األمراض العصبية82.1388784.082عبدهللا هيثم بيطار348210390

حلب(عام)األمراض العصبية82.0188583.21محمد عبد الرحمن أحمدو349210543

حلب(عام)األمراض العصبية83.6488282.988ريان محمد ملهم بدوي350210285
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حلب(عام)األمراض العصبية83.728182.632حسن محمود محمد الحميدي351210179

حلب(موازي)األمراض العصبية80.8237980.093ابراهيم احمد هزبر352210001

حلب(موازي)األمراض العصبية78.0467978.427ربا محمد هشام الزينب353210245

الالذقية(عام)األمراض العصبية85.818585.486أحمد بشار ناعم3542110012

الالذقية(عام)األمراض العصبية85.188585.108يمنى طالل شال355310773

الالذقية(عام)األمراض العصبية83.218583.926معاذ محمد النعسان3562110151

الالذقية(عام)األمراض العصبية82.518483.106سليمان نبيل مصطفى357410220

الالذقية(عام)األمراض العصبية81.758583.05تيماء قيس خليل358310129

الالذقية(عام)األمراض العصبية80.438682.658عماد الدين عيسى سلوم359410298

الالذقية(عام)األمراض العصبية80.138682.478غدير حسين خضور360310489

الالذقية(عام)األمراض العصبية80.788582.468زينب محمد حبيب361310333

الالذقية(عام)األمراض العصبية80.298582.174عيسى غسان األشقر362310488

الالذقية(عام)األمراض العصبية82.798182.074اآلء علي إبراهيم363230008

الالذقية(عام)األمراض العصبية78.378781.822ابراهيم بسام حبيب364310001

الالذقية(عام)األمراض العصبية80.668381.596راما عمار الصوا365310251

الالذقية(موازي)األمراض العصبية83.077981.442محمد عاصم اصالن366310609

الالذقية(موازي)األمراض العصبية85.297581.174سعيد سامر شيخ خميس367310356

الالذقية(موازي)األمراض العصبية77.747777.444محمد علي خضور368310613

الالذقية(موازي)األمراض العصبية76.2357575.741عال طالب اشقر369210398

دمشق(عام)أمراض الدم ونقل الدم84.678886.002مجد محمد الساير370110874

دمشق(عام)أمراض الدم ونقل الدم84.588885.948ساره نزار سنجار371110504

دمشق(عام)أمراض الدم ونقل الدم83.568885.336المعتز باهلل محمد ماهر الخواجة372410017

دمشق(عام)أمراض الدم ونقل الدم83.968785.176ساره رشيد فنصه373110493

دمشق(عام)أمراض الدم ونقل الدم85.248585.144عمار محمد عوض374110680

دمشق(موازي)أمراض الدم ونقل الدم84.048684.824ميريام بسام لفلوف375111076

دمشق(موازي)أمراض الدم ونقل الدم83.258684.35عبير عمر العليان376110645

حلب(عام)أمراض الدم ونقل الدم85.9068183.943إياد عبد المجيد مصري377210064

حلب(عام)أمراض الدم ونقل الدم79.1188380.67لميا رياض شماس378210475

حلب(عام)أمراض الدم ونقل الدم77.6068580.563نورس مروان مهندس379210675

حلب(عام)أمراض الدم ونقل الدم79.2718179.962محمد خلدون سمونه380210521

حلب(موازي)أمراض الدم ونقل الدم79.917778.746جود نجدت نيال381210151

حلب(موازي)أمراض الدم ونقل الدم74.838076.898محمد زكريا محمد فؤاد داية382210527

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم83.278483.562هال عبد الكريم حسن383310740

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم81.098683.054ماري ايمن حيدر384510127

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم83.638182.578رانيا خالد عيريق385310257
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الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم80.938582.558مريم زهر الدين زريق386310643

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم84.627982.372لين عبد الكريم عسكر387310499

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم82.28282.12غزل فايز العلوني388310491

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم80.558481.93حازم ناجي الراس389310170

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم79.858581.91سليمان ياسر مهنا390310365

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم79.758581.85ليلى حسين عون391310569

الالذقية(عام)أمراض الدم ونقل الدم80.758281.25رؤى يحيى دروبي392310296

الالذقية(موازي)أمراض الدم ونقل الدم79.478180.082ميرا محمد ابراهيم393310673

الالذقية(موازي)أمراض الدم ونقل الدم78.168179.296جودي عادل عثمان394310156

الالذقية(موازي)أمراض الدم ونقل الدم75.68278.16رميانا جوزيف دنحو395310273

دمشق(عام)أمراض الكلية87.118586.266علي عبدالكريم عمار396110672

دمشق(عام)أمراض الكلية85.98685.94عالء عبدالرزاق بحطيطي397110662

دمشق(عام)أمراض الكلية84.048785.224عالء احمد رستم398110661

دمشق(عام)أمراض الكلية87.28285.12ندى محمد اياد المهدي399111100

دمشق(عام)أمراض الكلية82.048784.024حسن عادل حسن400110275

دمشق(موازي)أمراض الكلية82.828583.692عبد النور عبد الخالق المصري401110630

دمشق(موازي)أمراض الكلية82.368181.816هبه محمود حاجي علي402111159

حلب(عام)أمراض الكلية84.7188384.03رغد مصطفى دقسي403210259

حلب(عام)أمراض الكلية80.8768883.725ايثار عماد ابو نوري404210053

حلب(عام)أمراض الكلية81.2718381.962اسامة دريد ابو حميدة405210028

حلب(عام)أمراض الكلية82.1068181.663محمود عبد الحميد الجنيدي406210599

حلب(عام)أمراض الكلية82.9037880.941فراس حسن الصالح407210454

حلب(عام)أمراض الكلية79.5138380.907اية نزار رباط408210052

حلب(موازي)أمراض الكلية80.6357779.181هاني محمد سعيد درويش409210683

حلب(موازي)أمراض الكلية78.4217777.852منيه احمد فؤاد حامد410210635

الالذقية(عام)أمراض الكلية79.488983.288غيث سمير مرعي411310495

الالذقية(عام)أمراض الكلية78.738581.238يامن نبيل معروف412310762

الالذقية(عام)أمراض الكلية81.358181.21محمد فائز علي شرف413310616

الالذقية(عام)أمراض الكلية78.918480.946حسين غياث جوني414310188

الالذقية(عام)أمراض الكلية77.258680.75ادوار زياد خداي415310033

الالذقية(عام)أمراض الكلية79.478280.482سومر أحمد علي416310376

الالذقية(عام)أمراض الكلية79.3818079.628أسامه يحيى نحاس417210080

الالذقية(عام)أمراض الكلية78.228179.332رهف سليمان مصري418310282

الالذقية(عام)أمراض الكلية80.737779.238ايهاب اديب نظام419310066

الالذقية(عام)أمراض الكلية80.587779.148محمد احمد ست الدار420310596
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الالذقية(موازي)أمراض الكلية81.87077.08فرح يحيى دريوس421310448

الالذقية(موازي)أمراض الكلية74.967574.976بشار عبد الكريم عمر422310113

الالذقية(موازي)أمراض الكلية74.147072.484جورج غيث حبيب423310158

دمشق(عام)أمراض الجهاز الحركي87.388787.228خانمه عيسى حمو424110303

دمشق(عام)أمراض الجهاز الحركي85.898987.134ملك أحمد البهلوان425111037

دمشق(عام)أمراض الجهاز الحركي83.789086.268حسام الدين علي منصور426410104

دمشق(عام)أمراض الجهاز الحركي86.988586.188نور باسم المرعشلي427111118

دمشق(عام)أمراض الجهاز الحركي83.629086.172ألمى زهير المدني428110153

دمشق(موازي)أمراض الجهاز الحركي83.068583.836اميره محمد ياسر ابو سمره429110090

دمشق(موازي)أمراض الجهاز الحركي80.348983.804ليا وائل عثمان430410353

حلب(عام)أمراض الجهاز الحركي85.1088685.464مرام عبد الكريم سراده431210606

حلب(عام)أمراض الجهاز الحركي86.7438284.845اماني محمد حسان فتنه432210044

حلب(عام)أمراض الجهاز الحركي82.1638784.097أريج بهاء الدين عاصي433210079

حلب(موازي)أمراض الجهاز الحركي81.7818583.068رازه محمد نوري القاص434210224

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الحركي77.298781.174نور محمد عبد القادر435310712

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الحركي78.48480.64علي نزار ديب436310474

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الحركي82.267880.556ريم فهد شاهين437310306

الالذقية(عام)أمراض الجهاز الحركي79.468280.476عبق علي اسماعيل438310416

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز الحركي76.818078.086عمر صديق صوفي439310482

الالذقية(موازي)أمراض الجهاز الحركي767676ماويه مالك الخير440310584

دمشق(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 81.058783.43ابراهيم بسام الشنيني441110004

دمشق(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 82.288282.168بوران مكرم قبالن442110225

دمشق(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 80.058381.23ريزان محمد صالح مصطفى443110453

دمشق(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 80.628180.772أنطوان سعدهللا فرهود444110167

دمشق(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 79.328280.392طلعت نوفل سفر445110609

دمشق(موازي)(الخمجية)األمراض المعدية 80.587779.148زين العابدين أحمد خليل446110415

دمشق(موازي)(الخمجية)األمراض المعدية 77.437375.658بسام عيسى حسن447410075

الالذقية(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 77.957978.37ابراهيم عبد اللطيف يوسف448310004

الالذقية(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 74.378478.222عبد االله ابراهيم الحاج عيسى449310403

الالذقية(عام)(الخمجية)األمراض المعدية 76.18077.66جنان يعرب سالمه450310152

الالذقية(موازي)(الخمجية)األمراض المعدية 70.397471.834عبد الحميد بهجت النجم451310404

دمشق(عام)الطب النفسي83.898885.534دانة لؤي تسابحجي452110313

دمشق(عام)الطب النفسي79.648481.384محمد أكسم عواد453110894

دمشق(عام)الطب النفسي76.848881.304عمرو عاصم عبد الباقي454110698

دمشق(عام)الطب النفسي80.138180.478مرهف نزار محمد455111011
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دمشق(عام)الطب النفسي80.927980.152فرقان عبد العزيز درباع456110755

دمشق(عام)الطب النفسي77.268479.956ادريس زين الدين عمر457510005

دمشق(عام)الطب النفسي84.067379.636همام محمد غالب هالل458111179

دمشق(عام)الطب النفسي79.218079.526كريم عدوان حمود459110777

دمشق(عام)الطب النفسي74.528277.512هيا رامي الحسين460510087

دمشق(عام)الطب النفسي80.27377.32ريم ياسين سالمة461230064

دمشق(موازي)الطب النفسي76.327876.992عباده بشار زين462510047

دمشق(موازي)الطب النفسي79.836975.498نور عبدالقدوس علي463110986

دمشق(موازي)الطب النفسي69.766869.056محمد سراج حسن464311535

الالذقية(عام)الطب النفسي78.148480.484فيليب هواش علي465310519

الالذقية(عام)الطب النفسي76.578579.942حسن عالء الدين دوبا466310180

الالذقية(عام)الطب النفسي75.4368278.061عدنان بسام ديب467210839

الالذقية(عام)الطب النفسي78.717778.026ديانا محمد ربيع468310241

الالذقية(موازي)الطب النفسي77.517275.306علي بسام حيدر469310440

الالذقية(موازي)الطب النفسي76.417375.046نادره سمير حور470310680

دمشق(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل76.728178.432احمد نزار عيسى471110029

دمشق(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل76.798078.074فادي جوزيف الناقوال اليوسف472110722

دمشق(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل78.217777.726علي شفيق محرز473110671

دمشق(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل77.187777.108شيرين محمود حيدو474110580

دمشق(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل76.877776.922عبدالرحمن جمال الحميدي475110633

دمشق(موازي)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل70.296969.774نور حكمات طنوس476111122

الالذقية(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل79.457778.47سالي سجيع ديب477310305

الالذقية(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل77.197977.914علي محمد الدائري478310460

الالذقية(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل76.317977.386ساره راغب البطاح479110492

الالذقية(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل75.137876.278عال محمد عمران480310431

الالذقية(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل76.957475.77جعفر فراس ابو قاسم481310130

الالذقية(عام)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل75.567675.736حسن محمد سليمان482230036

الالذقية(موازي)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل75.237073.138علي رضا محمد مصطفى483310289

الالذقية(موازي)الطب الفيزيائي والرياضي وإعداد التأهيل70.287572.168رهف حسان حسن آغا484310280

دمشق(عام)الجراحة العامة91.178588.702أحمد فرحان سرور485110130

دمشق(عام)الجراحة العامة86.768987.656مصطفى محمود المصطفى486310651

دمشق(عام)الجراحة العامة85.289087.168سلمى نديم اسماعيل487230072

دمشق(عام)الجراحة العامة88.088486.448مصعب حمود الحسينو488210627

دمشق(عام)الجراحة العامة88.318285.786ابراهيم حسين مصطفى489230002

دمشق(عام)الجراحة العامة83.638985.778همام عبد الرحمن بركات490111178
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دمشق(عام)الجراحة العامة85.618685.766حيدر حمزة شميس491310211

دمشق(عام)الجراحة العامة85.498685.694محمد حسين منصور492110907

دمشق(عام)الجراحة العامة83.928885.552محمد عماد شافعه493110943

دمشق(عام)الجراحة العامة85.248685.544محمد محمد سعيد جبر494110963

دمشق(عام)الجراحة العامة82.289085.368محمد خالد كمال ابو سلو495110913

دمشق(عام)الجراحة العامة83.698785.014عبدالكريم سمير حريري496110639

دمشق(عام)الجراحة العامة81.619084.966ادهم منير القنطار497110032

دمشق(عام)الجراحة العامة82.848884.904سيد محمد سيد صالح498210327

دمشق(عام)الجراحة العامة86.168384.896نوار محسن تويتي499310696

دمشق(عام)الجراحة العامة81.369084.816االن عبد القادر ابراهيم500510006

دمشق(عام)الجراحة العامة85.358484.81محمد عمران عبد اللطيف نجيبه501110945

دمشق(عام)الجراحة العامة82.558784.33كابي جورج زعتري فالحة502110766

دمشق(عام)الجراحة العامة83.68584.16محمود اسامه مصطفى503310631

دمشق(عام)الجراحة العامة83.248583.944محمد غالب اصالن504110112

دمشق(موازي)الجراحة العامة85.498183.694محمد فادي محمد فواز الشربجي505110948

دمشق(موازي)الجراحة العامة83.98383.54عبيده محمد فيصل جراح506210773

دمشق(موازي)الجراحة العامة81.788683.468روان محمد منذر خطاب507110433

دمشق(موازي)الجراحة العامة81.258683.15رؤى أحمد سلمان508110444

دمشق(موازي)الجراحة العامة83.668282.996محمد سلطان أيمن الحالق509110923

دمشق(موازي)الجراحة العامة82.18482.86احمد ابراهيم طرحها510110013

حلب(عام)الجراحة العامة86.478786.682فاطمة الزهراء رياض شقروق511210429

حلب(عام)الجراحة العامة84.6558885.993أحمد عادل ناولو512210071

حلب(عام)الجراحة العامة86.3268585.795نور عبد الحميد زمزوم513210664

حلب(عام)الجراحة العامة82.578683.942محمود شيخ موسى سعدون514110998

حلب(عام)الجراحة العامة85.1418283.884محمد رضا احمد الدسياوي515210524

حلب(عام)الجراحة العامة83.5818483.748محمد فادي محمد ماهر صباغ516210557

حلب(عام)الجراحة العامة82.198683.714أحمد عبد القادر الفارس517210072

حلب(عام)الجراحة العامة80.748883.644هبه هللا عبد الرحيم قيسي518210688

حلب(عام)الجراحة العامة81.978482.782احمد فؤاد اسماعيل519210019

حلب(عام)الجراحة العامة82.1818282.108محمود حاتم المنصور520210597

حلب(عام)الجراحة العامة82.5568181.933محمد نور أحمد حاكورة521210577

حلب(عام)الجراحة العامة79.5838581.749محمد جميل ابودال522210798

حلب(عام)الجراحة العامة82.8258081.695محمد خالد زينه523210518

حلب(عام)الجراحة العامة80.728281.232جورية أحمد عبد الفتاح524210158

حلب(عام)الجراحة العامة80.648281.184حسين محمد خير الحسن525210184
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حلب(عام)الجراحة العامة78.4358581.061محمد زكريا محمد اياد طرابيشي526210526

حلب(عام)الجراحة العامة79.6558380.993مصطفى محمد النعسان527210625

حلب(عام)الجراحة العامة80.278280.962جعفر حسان ديوب528310137

حلب(عام)الجراحة العامة81.5558080.933عبد الغني واقد قره محمد529210370

حلب(عام)الجراحة العامة81.5138080.907أيهم بسام خرام530210089

حلب(موازي)الجراحة العامة79.5358280.521محمد نور محمود الحميش531210582

حلب(موازي)الجراحة العامة77.9158279.549مفيد مهند هبره532210629

حلب(موازي)الجراحة العامة77.8457978.307عبد العزيز وضاح اإلبراهيم533210368

حلب(موازي)الجراحة العامة76.7717977.662مصطفى كمال عبد الجواد نعساني534210621

حلب(موازي)الجراحة العامة79.8817477.528شيرين مصطفى حسين535210338

حلب(موازي)الجراحة العامة79.6987477.418محمد هالل محمد حازم اشرفي536210583

الالذقية(عام)الجراحة العامة85.578384.542عبادة أحمد خضرو537310400

الالذقية(عام)الجراحة العامة82.828684.092طاهر سليم شروف538310397

الالذقية(عام)الجراحة العامة83.488584.088عدي عصام الدعبول539310421

الالذقية(عام)الجراحة العامة80.588883.548عدي غازي العلي540410269

الالذقية(عام)الجراحة العامة81.718683.426احمد وسام عثمان541310027

الالذقية(عام)الجراحة العامة82.88483.28عبد القادر مصطفى تيزيني542310406

الالذقية(موازي)الجراحة العامة81.418281.646حسن جابر عثمان543310177

الالذقية(موازي)الجراحة العامة81.557980.53مؤمن طالل ماشطة544310668

حمص(عام)الجراحة العامة82.528683.912حسام هيثم غالي545410106

حمص(عام)الجراحة العامة80.988682.988ابراهيم شعيب كيالي546410003

حمص(عام)الجراحة العامة78.758882.45علي غسان عاصي547410286

حمص(عام)الجراحة العامة82.968081.776وسام غياث األصيل548410490

حمص(عام)الجراحة العامة81.618281.766ناظم محمد نبيل طيارة549111090

حمص(عام)الجراحة العامة82.948081.764هادي بصراوي المرتضى المرطو550310726

حمص(عام)الجراحة العامة79.198581.514نوار عكرمه منصور551410459

حمص(عام)الجراحة العامة79.538481.318محمد نور عبد السالم قاسم اغا552410397

حمص(عام)الجراحة العامة80.68180.76خليل بسام ليوس553410129

حمص(عام)الجراحة العامة79.558280.53حيدر مدين أحمد554310217

حمص(موازي)الجراحة العامة77.938480.358عالء محمد السالمه555410276

حمص(موازي)الجراحة العامة76.528178.312محمد فارس محمد ربيع عباس556410391

حمص(موازي)الجراحة العامة76.197977.314علي محمود حمدان557410546

دمشق(عام)الجراحة البولية87.128987.872تركي علي البكار558510096

دمشق(عام)الجراحة البولية86.558887.13محمد احمد الريس559310595

دمشق(عام)الجراحة البولية85.6438886.585علي احمد درغام560230081
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دمشق(عام)الجراحة البولية85.288886.368محمدعلي هشام الشويكي561110991

دمشق(عام)الجراحة البولية87.268586.356الحسن علي الخير562310047

دمشق(عام)الجراحة البولية85.258886.35محمد انس عماد مكيه563110886

دمشق(عام)الجراحة البولية83.879086.322محمدنور بشار الفرا564110992

دمشق(عام)الجراحة البولية86.518686.306محمد نبراس محمد غزوان حماميه565110975

دمشق(عام)الجراحة البولية86.838586.098محمد إياد وائل تكه جي566110889

دمشق(عام)الجراحة البولية86.258585.75عبد السالم محمد الموسى567110626

دمشق(موازي)الجراحة البولية84.168885.696محمد رهيف أحمد عزو568110919

دمشق(موازي)الجراحة البولية84.878484.522أنس قصي الرويلي569110163

دمشق(موازي)الجراحة البولية82.718784.426وسيم أحمد ملص570111204

حلب(عام)الجراحة البولية83.798483.874مصطفى محمد الشمالي571510111

حلب(عام)الجراحة البولية81.6638783.797محمد فؤاد اسماعيل572210559

حلب(عام)الجراحة البولية82.848583.704محمد محمد بسام نعناع573210565

حلب(عام)الجراحة البولية83.218282.726مصطفى محسن زيداني574210622

حلب(عام)الجراحة البولية83.1568282.693عبد الرحمن أحمد نعسان575210359

حلب(عام)الجراحة البولية81.378382.022محمد عادل الحاجي576210540

حلب(موازي)الجراحة البولية80.558180.73حمدان عبد الحميد الحمدان577210191

حلب(موازي)الجراحة البولية80.3167979.789اياد حسن محمد ياسين578210050

الالذقية(عام)الجراحة البولية86.658385.19علي ياسر حسن579230096

الالذقية(عام)الجراحة البولية84.278584.562علي عبد اللطيف محمد580230087

الالذقية(عام)الجراحة البولية82.058683.63سليمان رفعت حمصي581310362

الالذقية(عام)الجراحة البولية81.568683.336بهاء بسام غانم582310120

الالذقية(عام)الجراحة البولية81.448683.264ابراهيم سلمان حبيب583310003

الالذقية(موازي)الجراحة البولية80.178481.702عمار محمد داود584310480

الالذقية(موازي)الجراحة البولية77.348480.004طارق فيصل سعد585310395

دمشق(عام)الجراحة العظمية90.738990.038ابراهيم غسان هنون586110010

دمشق(عام)الجراحة العظمية88.939089.358محمد حسام اللبابيدي5872110129

دمشق(عام)الجراحة العظمية88.429089.052محمد عبدالصمد العبدهللا588110935

دمشق(عام)الجراحة العظمية889088.8محمد مروان مراد589110969

دمشق(عام)الجراحة العظمية87.689088.608وائل عدنان سفر590410489

دمشق(عام)الجراحة العظمية86.519188.306بشار حسن أسعد591310110

دمشق(عام)الجراحة العظمية88.438888.258السمهر غسان سيفو592110078

دمشق(عام)الجراحة العظمية86.618887.166احمد يوسف احمد593310028

دمشق(عام)الجراحة العظمية85.259087.15محمود منصور غازي594111003

دمشق(عام)الجراحة العظمية86.688786.808ابراهيم عبد الحكيم شباط595110007
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دمشق(موازي)الجراحة العظمية86.498786.694احمد عبد الباري قدادو596110022

دمشق(موازي)الجراحة العظمية82.559185.93غياث عمار الشيخ عمر597110715

دمشق(موازي)الجراحة العظمية83.428985.652حسام احمد ملص598110267

حلب(عام)الجراحة العظمية90.0459190.427محمد نور مجاهد شعشاعة599210581

حلب(عام)الجراحة العظمية89.5568888.933حازم خالد عبد هللا600210164

حلب(عام)الجراحة العظمية90.2438688.545محمد وائل كمال عنتر601210585

حلب(عام)الجراحة العظمية86.7538786.851يوسف أحمد حامدي602210726

حلب(عام)الجراحة العظمية84.6388986.382رزق ثائر نيوف603210251

حلب(عام)الجراحة العظمية88.9738286.183أيمن عبد اللطيف ناشد604210087

حلب(عام)الجراحة العظمية84.7618785.656احمد ماهر السعدي605210014

حلب(عام)الجراحة العظمية84.3438785.405حسن نصر الدين ارمنازي606210180

حلب(موازي)الجراحة العظمية84.6658484.399أنس محمد مجاهد يونس607210085

حلب(موازي)الجراحة العظمية84.438484.258علي ممدوح سويدان608310470

حلب(موازي)الجراحة العظمية84.9718283.782مصطفى عماد الدين النصر609210620

الالذقية(عام)الجراحة العظمية87.318887.586زين العابدين محمد يوسف610310323

الالذقية(عام)الجراحة العظمية83.558684.53علي محمود عبود611310466

الالذقية(عام)الجراحة العظمية81.258984.35حسن حسام بابولي6122110042

الالذقية(عام)الجراحة العظمية82.898684.134موسى بسام حلوة613310667

الالذقية(عام)الجراحة العظمية81.558783.73دانيال توفيق العبدو614410132

الالذقية(موازي)الجراحة العظمية78.88681.68صادق ياسر زوان615310385

الالذقية(موازي)الجراحة العظمية79.588280.548زيد فؤاد ديب616310315

حمص(عام)الجراحة العظمية85.298785.974عيسى عطاهللا عطاهللا617410308

حمص(عام)الجراحة العظمية85.738083.438يوسف زريف يوسف618410517

حمص(عام)الجراحة العظمية82.118583.266يحيى أمير زريقا619410505

حمص(عام)الجراحة العظمية81.458582.87يزن عامر رقيه620310769

حمص(موازي)الجراحة العظمية77.028479.812حسين علي يوسف621410116

حمص(موازي)الجراحة العظمية78.528179.512محمد لبيب نضال شاهين622410272

دمشق(عام)الجراحة الصدرية81.078783.442عمر احمد محمود623110684

دمشق(عام)الجراحة الصدرية79.618782.566محمد خالد جمال حبايب624110911

دمشق(عام)الجراحة الصدرية81.848181.504عميد رائد بعكر625110699

دمشق(عام)الجراحة الصدرية81.738181.438احمد محمود صالح626110027

دمشق(عام)الجراحة الصدرية79.098481.054باسل معن ابراهيم627310103

دمشق(موازي)الجراحة الصدرية77.4858379.691يوسف محمد امين الجبان628210826

دمشق(موازي)الجراحة الصدرية79.597376.954اسامه عبدالجليل الخطيب629110041

الالذقية(عام)الجراحة الصدرية82.268382.556علي زيان علي630310447
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الالذقية(عام)الجراحة الصدرية78.798681.674احمد يوسف وردي631310030

الالذقية(عام)الجراحة الصدرية80.598381.554عباده محمد صقر632310402

الالذقية(عام)الجراحة الصدرية77.638379.778يوسف محمد يوسف633410521

الالذقية(عام)الجراحة الصدرية77.168379.496أسامة أيمن هيفا634310074

الالذقية(موازي)الجراحة الصدرية71.497673.294إياد عدنان يونس635110116

الالذقية(موازي)الجراحة الصدرية73.167071.896جعفر غسان نزها636310145

دمشق(عام)الجراحة العصبية91.959091.17ذوالفقار حسن ابراهيم637110344

دمشق(عام)الجراحة العصبية90.198989.714محمد عثمان محمود الخطيب638110939

دمشق(عام)الجراحة العصبية90.0088989.604أحمد نزيه أحمد639230013

دمشق(عام)الجراحة العصبية84.019287.206ميسر محمد سلومي640510079

دمشق(عام)الجراحة العصبية86.478887.082محمد غسان محمد هيثم اجليقين641110946

دمشق(موازي)الجراحة العصبية86.378887.022مضر مازن اليوسف642410288

دمشق(موازي)الجراحة العصبية81.389084.828جاك عماد الفحل643510019

حلب(عام)الجراحة العصبية86.8769088.125رهام مصطفى عثمان644210267

حلب(عام)الجراحة العصبية85.3938585.235محمد نور احمد قيطاز645210575

حلب(عام)الجراحة العصبية83.6268784.975حسن أحمد القاسم646210171

حلب(عام)الجراحة العصبية82.9468684.167ابراهيم محمد كبتاوي647210005

حلب(عام)الجراحة العصبية80.3958883.437احمد انس محمود النيال648210009

حلب(عام)الجراحة العصبية82.318382.586أحمد مصطفى الشمالي649210075

حلب(موازي)الجراحة العصبية83.8358082.301بدر الدين سعد مسالتي650210118

حلب(موازي)الجراحة العصبية78.8268179.695آالء رضوان المحمد651210091

الالذقية(عام)الجراحة العصبية84.018584.406حسن عبد الكريم وسوف652410109

الالذقية(عام)الجراحة العصبية79.538983.318علي عمار جبور653310453

الالذقية(عام)الجراحة العصبية82.458483.07محمود حسن ابراهيم654310630

الالذقية(عام)الجراحة العصبية81.688583.008عبدهللا محمد حاج حمد655310414

الالذقية(موازي)الجراحة العصبية78.587978.748جرجس خالد جبور656310135

الالذقية(موازي)الجراحة العصبية77.538078.518رغدة رجب عثمان657110397

دمشق(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية86.638987.578أحمد علي المعراوي658410040

دمشق(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية86.788786.868محمد أحمد المصطفى659410378

دمشق(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية85.878886.722خليل محمد قشعور660310227

دمشق(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية86.358786.61عمر فاتح خلف العلي العبد661110692

دمشق(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية85.538786.118شفاء فاروق المواس6622110088

دمشق(موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية86.978485.782البتول سليمان السليمان663110069

دمشق(موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية84.648785.584هيا محمود الموسى664111187

حلب(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية84.7668785.659فضيلة مهدي أكتع665210458
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حلب(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية84.5358685.121كارول بيير شبابي666210467

حلب(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية84.1968584.517ريتا جورج شنكجي667210286

حلب(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية81.5338582.919ضحى عالء الدين وراق668210348

حلب(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية79.828682.292يوسف كساب قاسم669410519

حلب(موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية77.718781.426رهام محمد سمير حميدي6702110065

حلب(موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية77.9068681.143زهير سليم داديخي671210294

الالذقية(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية87.728887.832جورج سائد صفتلي672230031

الالذقية(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية85.748886.644روان عطا سعده673230057

الالذقية(عام)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية87.748486.244رشا جابر حسين674230049

الالذقية(موازي)(الجراحة الترميمية والحروق)الجراحة التجميلية والتصنيعية83.998885.594نديم عمار اسد675310686

دمشق(عام)جراحة القلب83.988785.188حمزه احمد رامي المبيض6762110044

دمشق(عام)جراحة القلب81.089185.048سيدرا محمد غياث حريري كرشو677110556

دمشق(عام)جراحة القلب86.28184.12البراء حمدي باره678110071

دمشق(عام)جراحة القلب81.28883.92يزن سمير شميس679111226

دمشق(عام)جراحة القلب80.098682.454محمد بدر شيخ الغنامة680410072

دمشق(عام)جراحة القلب82.618181.966مصطفى محمد غازي أسود6812110150

دمشق(عام)جراحة القلب78.998681.794علي محمود أحمد682310464

دمشق(عام)جراحة القلب80.298481.774محمد حكمت محمد حمدي الصباغ683110908

دمشق(عام)جراحة القلب80.248481.744محمد حاتم زهير مرمر684110905

دمشق(عام)جراحة القلب79.328481.192بسمة محمد كالو685110202

دمشق(موازي)جراحة القلب84.447681.064غاليه بسام دللول686110702

دمشق(موازي)جراحة القلب79.357778.41مؤتمن بهاء الدين تركيه687111062

دمشق(موازي)جراحة القلب78.667777.996امير اسامه ادريس688410024

حلب(عام)جراحة القلب80.8087678.884جودي سهيل المحمد689210153

حلب(عام)جراحة القلب78.4167878.249محمد مجد محمد سامر بدوي690210564

حلب(عام)جراحة القلب79.5117678.106مصطفى زاهي ابراهيم مهندس691210617

حلب(عام)جراحة القلب75.598177.754ضحى حسن الحالق692110601

حلب(عام)جراحة القلب81.067277.436فادي عمار بارودي6932110110

حلب(موازي)جراحة القلب75.587675.748احمد اياس خالد لحموني694210010

حلب(موازي)جراحة القلب76.657375.19محمد أنس محمد حسام بهلوان695210507

الالذقية(عام)جراحة القلب81.278381.962محمد حسن حمود696310603

الالذقية(عام)جراحة القلب79.828381.092عمرو سعد غالونجي697310484

الالذقية(عام)جراحة القلب79.518280.506علي مراد عكو698310467

الالذقية(موازي)جراحة القلب74.367574.616جمال سليمان عبد هللا699410092

دمشق(عام)جراحة األوعية80.668682.796محمد ثائر الصموعه700310600
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دمشق(عام)جراحة األوعية82.88282.48حسين هيسم عبدهللا701230039

دمشق(عام)جراحة األوعية84.467881.876بشار هشام العباس7022110031

دمشق(عام)جراحة األوعية78.628581.172محمدجوان مروان شيخي703510071

دمشق(عام)جراحة األوعية77.488680.888خليل محمد ناصر704110310

دمشق(عام)جراحة األوعية79.147979.084محمد كرم عامر سقيرق705110956

دمشق(عام)جراحة األوعية76.548278.724وديع طوني حريز706311537

دمشق(عام)جراحة األوعية76.758178.45مؤمن عمر التايه707111063

دمشق(عام)جراحة األوعية77.647978.184وسام خلدون عمار708111198

دمشق(عام)جراحة األوعية79.727577.832محمد مؤيد محمد مكين صافي709410395

دمشق(موازي)جراحة األوعية76.547776.724عبد الرحمن محمد عمار السماوي710110622

دمشق(موازي)جراحة األوعية74.0167172.809علي احمد ارنب711210031

دمشق(موازي)جراحة األوعية71.7767271.865عالء حسان سفاف712210869

حلب(عام)جراحة األوعية79.3618180.016يمان محمد انيس713210725

حلب(عام)جراحة األوعية75.6368177.781عبد هللا جميل الفرحات714210378

حلب(عام)جراحة األوعية78.9167677.749محمد عبد الحميد الطعان715210874

حلب(عام)جراحة األوعية75.58177.7حسن رضيان اسبر716310015

حلب(عام)جراحة األوعية75.8688077.52محمود عبد الرزاق محمد خير717210600

حلب(موازي)جراحة األوعية73.47975.64يزن عبد السالم الحالق718210721

حلب(موازي)جراحة األوعية73.5786971.746عبد القادر محمد نذير التناري719210375

الالذقية(عام)جراحة األوعية81.28683.12لقمان نبيل عتيق720310551

الالذقية(عام)جراحة األوعية81.698583.014محمد علي عباس721230133

الالذقية(عام)جراحة األوعية78.558380.33حيدر محمد محمد722210836

الالذقية(موازي)جراحة األوعية77.457777.27محمد محمد نزار قالب723310618

دمشق(عام)جراحة األطفال87.718486.226يمامه شعبان شريف724410515

دمشق(عام)جراحة األطفال85.398484.834مارية محمد عيسى725110847

دمشق(عام)جراحة األطفال85.748384.644محمد رسول هنديه عطش726111355

دمشق(عام)جراحة األطفال80.768883.656بتول آحمد جنيد727110190

دمشق(عام)جراحة األطفال80.158180.49عباد لقمان الكريم728210353

دمشق(موازي)جراحة األطفال77.038580.218مي محمود حسن729510077

دمشق(موازي)جراحة األطفال77.137676.678كنان زاهر القاضي730110781

حلب(عام)جراحة األطفال77.8588580.714ايه محمد ماهر صباهي731210060

حلب(عام)جراحة األطفال80.088080.048هبة محمد بسام مؤذن732210687

حلب(عام)جراحة األطفال76.898479.734غدير حسن احمد733410311

حلب(عام)جراحة األطفال80.397678.634محمد محمود الحاج علي734210568

حلب(عام)جراحة األطفال77.2918078.374محمد نور الدين غزال735210576
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الجامعةالرغبة المقبول بها

حلب(موازي)جراحة األطفال76.318077.786احمد مالك طشيش736210020

حلب(موازي)جراحة األطفال78.4767577.085أحمد نجيب خليل737210076

الالذقية(عام)جراحة األطفال76.328278.592ايه ماجد العلوان738310065

الالذقية(عام)جراحة األطفال79.067677.836يوسف محمد سلوم739410520

الالذقية(عام)جراحة األطفال73.48477.64محمد اسامه عبد الهادي الرفاعي740310597

الالذقية(موازي)جراحة األطفال75.126972.672ريما رشيد حيدر741310268

دمشق(عام)طب الطوارئ798079.4يوسف تامر خضر742111236

دمشق(عام)طب الطوارئ75.178177.502عمر اخليف الزرزور743210779

دمشق(عام)طب الطوارئ75.787876.668احمد فيصل المشرف744510003

دمشق(عام)طب الطوارئ79.357075.61عمار حسام الصياصنه745110488

دمشق(عام)طب الطوارئ73.77875.42صدّام متعب حسن746111273

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء90.239290.938اسماء محمد عزام747110055

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء89.789290.668مايا عماد الدين عباس748110867

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء88.869390.516هدى عمر برغش749111165

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء90.689090.408ايناس احمد الشريف750110109

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء88.729290.032دانيا مأمون بصله751110316

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء88.29289.72طارق يحيى نوفل752110607

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء88.568988.736عبير محمد مرهج753310419

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء89.688788.608عال علي سليمان754230078

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء84.819488.486بشار محمود وكاع755110207

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء86.419188.246راما جهاد بركات756110350

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء86.279087.762اكرم ممدوح الكسار757110063

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء86.269087.756بتول فواز سعود758310108

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء86.898987.734غفران نور الدين معضماني759110712

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء87.548887.724ميرنا فيصل معال760111075

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء88.188787.708آيات وفيق ابراهيم761110177

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء86.848987.704جويل نبيل سمعان762110259

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء87.388887.628محمد محود الشياح763110967

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء85.249187.544اسراء محمود مطاوع764110052

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء86.188987.308شكران غسان النعمات765110575

دمشق(عام)التوليد وأمراض النساء86.068987.236ريم سامي السعد766110456

دمشق(موازي)التوليد وأمراض النساء84.189186.908فتحيه عبد هللا باطيه767110744

دمشق(موازي)التوليد وأمراض النساء85.448886.464هيا منذر الشامي768111188

دمشق(موازي)التوليد وأمراض النساء86.088786.448نغم ابراهيم طعمه769230144

دمشق(موازي)التوليد وأمراض النساء88.968286.176سميرة همام الحفني770110543
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دمشق(موازي)التوليد وأمراض النساء84.98886.14براءه بشير جمول حرب771110200

دمشق(موازي)التوليد وأمراض النساء83.559086.13اريج عدنان الفرا772110035

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء90.489090.288ربى احمد صفوان شحادة773210246

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء90.6288789.176لبابه عبد الرزاق جراد774210473

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء88.6168988.769لين محمد مصطفى775210482

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء88.5758988.745جيندا كميران وقاص776210162

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء88.3058988.583اسماء علي العبود777210033

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء88.3238586.993منى محمد مهند حاج بكري778210632

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء85.388986.828آيات عبدهللا المصطفى7792110020

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء86.558786.73روان خليل قنبور7802110068

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء86.5338786.719ديانا محمد ابو النصر بركات781210217

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء85.088886.248أيله عبد عبد782510093

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء85.4088786.044محمد نديم محمد ايمن االفندي783210573

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء85.1718785.902رؤى احمد رحيم784210277

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء84.358785.41نور بهجات جابر785310701

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء85.6358585.381إيالف يوسف حاج حسين786210065

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء84.938685.358صالح الدين محمد العلي787210345

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء82.9168985.349محمد عباس شربو788210541

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء84.248684.944دياال سهيل قوندراق789110327

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء85.4768484.885هبه عبد المجيد حجازي790210690

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء84.1258684.875هيا هاشم صباغ791210702

حلب(عام)التوليد وأمراض النساء83.458784.87لين محمد مجد منصور792210481

حلب(موازي)التوليد وأمراض النساء86.0368384.821هبة عالء نداف793210686

حلب(موازي)التوليد وأمراض النساء84.698283.614روان محمد الشيخ علي794210269

حلب(موازي)التوليد وأمراض النساء81.728583.032شهد ناصر علي آغا795210334

حلب(موازي)التوليد وأمراض النساء81.1368482.281نوره بسام الصديقي796210678

حلب(موازي)التوليد وأمراض النساء80.9338482.159تيما احمد معاز797210147

حلب(موازي)التوليد وأمراض النساء81.2238381.933تقى خالد العلي798210145

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء86.958987.77ديانا احمد نوح799310240

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء87.318787.186ديانا نضال الخطيب800230044

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء86.618786.766فرح محمد عيسى801230115

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء84.58986.3حنان عدنان كيال802310203

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء84.58986.3نور نزير حيدر803310716

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء84.958886.17نوف محمد فاخر صوفي804310722

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء86.48585.84فرح تيسير يوسف805230110
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الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء84.318684.986مرح ياسر منصور806310638

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء84.028684.812نور محمد العلي807310710

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء88.897884.534علي احمد عبد الرحمن808310435

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء85.448384.464محمد عبدالسالم العبود809310612

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء82.098884.454بنان محسن علي810310117

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء85.318384.386ايمان نظير الورعه811310061

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء83.168684.296شانت نيشان ابيليان812310381

الالذقية(عام)التوليد وأمراض النساء83.148583.884هبه مالك جردي813310735

الالذقية(موازي)التوليد وأمراض النساء80.78783.22ايه جمال المصري814310063

الالذقية(موازي)التوليد وأمراض النساء85.997983.194نسيبه هيثم الحسين815310689

الالذقية(موازي)التوليد وأمراض النساء83.468182.476هيا محمد نصرة816310742

الالذقية(موازي)التوليد وأمراض النساء81.18482.26زينب بسام عيد817310328

الالذقية(موازي)التوليد وأمراض النساء78.838681.698راما طالل حنونه818310250

حمص(عام)التوليد وأمراض النساء88.198888.114مي انطون الست819410434

حمص(عام)التوليد وأمراض النساء84.769086.856فرح محمود عاقل820410326

حمص(عام)التوليد وأمراض النساء85.888786.328كرستينا مخائيل ندروس821410333

حمص(عام)التوليد وأمراض النساء84.038484.018رغد ابراهيم اسماعيل822410161

حمص(عام)التوليد وأمراض النساء83.048483.424نور مسلم المحمد823410468

حمص(عام)التوليد وأمراض النساء82.338583.398ريما غزوان طعمة824410132

حمص(عام)التوليد وأمراض النساء82.318583.386سامر عبد المجيد عواد825410206

حمص(عام)التوليد وأمراض النساء83.198383.114سوسن عبدالقادر خرسان826410233

حمص(عام)التوليد وأمراض النساء83.138383.078راما سالم عابد827410102

حمص(عام)التوليد وأمراض النساء80.138782.878قاسم محمد محمود828110760

حمص(موازي)التوليد وأمراض النساء83.188182.308بتول حسان درويش829410068

حمص(موازي)التوليد وأمراض النساء80.928482.152رزان زهير االتاسي830410157

حمص(موازي)التوليد وأمراض النساء78.848480.904احمد نور مازن عطوره831110030

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة85.398183.634فرح نزيه نمر832110752

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة85.117982.666رنيم محمد عيد محمد833110311

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة80.488080.288جعفر عمار شميس834110244

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.227878.732حمزه محمد خيرالدين قومقلي835410125

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.247778.344خليل منذر حسن836230041

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.58278.1فادي محفوض حصني8372110112

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.867877.916يزن عبد الغفور الشيخ838111227

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.277877.562نوار معن عرنوس839111114

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.478277.482نبراس محمد يوسف840310684
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دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.7968077.477ورد عماد الجبر ابو فخر841210818

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.2638077.157سالم منذر هالل842210764

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.528477.112اريج محمد منصوره843310036

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.8837876.729صهيب هيسم العلي844210346

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.297776.574لميس أحمد عروس845310556

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.67276.56محمد عبدالناصر المشعان846110937

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.577976.342علي عدنان البستاني847410284

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.1337876.279محمد مراد محمد سامي قدور848210801

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.227976.132حسين محمد مهدي موسى849510024

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.187676.108يامن عبد الفتاح محمد8502110184

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.127676.072احمد خالد حمود851110018

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.477875.882أحمد ايمن ابو زيد852110122

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.427975.652محمد منير المنا853110115

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.417375.646محمد نذير كشور854110976

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.747475.644احمد عبد الوهاب حسن855410007

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.077575.642جوزيف دعاس طلي856410099

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.567275.336هبة هللا معروف شريده857111147

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.3987275.238حسام معال يونس858230033

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.67675.16رامي زكريا الطه الحسيني859110361

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.8287775.096احمد ماجد موسى860210734

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.327674.992رنيم الحكم الدقاق861410166

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.857574.91عامر زياد العقباني862110611

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.437474.858حمزة سرحان الزبيدي863110286

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.747374.644طوني مفيد نادر864110610

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.987174.588سعد هللا نزيه مهباني865410212

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.87174.48محمد محمد ناصر الفقير866110965

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.317374.386عالء يحيى الحمادي867110667

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.597174.354سومر مطيع ابراهيم868410237

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.047474.024احمد علي القدار869310011

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.3617274.016صبا صياح جهجاه870210770

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.677374.002حال مدحات خضر871310171

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.967273.776أدهم عبد الرحمن قمر الدين872110142

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.987373.588ماريا حارس حسن873310579

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.647273.584خالد جمال الرجب874110297

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.217773.526هزار جمال حاتم875310739
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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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+

عالمة االمتحان الوطني% 40 

الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.237273.338فادي مخائيل مخول876230107

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.867273.116ريم مصطفى الشمص877210760

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.496972.894فادي فارس الكحلوني هنيدي878110725

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.137372.478محمد غيث هايل المحاميد879110947

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.5167272.309مصعب أيوب عناد880210806

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.447272.264محمد خميس الموسى881110915

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.087471.648احمد حسين رسول882310009

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.076971.442ريبال نديم نقول883410184

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.687271.208شذا نجم الدين قاسم884310383

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.927071.152نزار امين داود راجحه885110192

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.457271.07ريان جمال داود886310297

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.477070.882أميره محمد نبيل االيوبي887410051

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.116670.866سمير فادي السعد888410226

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.766870.856محمد رجب معال889310604

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.697070.414عمر عبدالقادر إبراهيم890110087

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.96870.34محمد أحمد الزهران891110107

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.246869.944عبد هللا مرعي المحمد العون892310408

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.877069.922سوسن محمد برهوم893230075

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.316169.586بشار عبود العمر894110206

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.096569.254فرح محمدهشام الميداني895110679

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.756269.05ريتا محمد ترشحاني896110451

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.36768.98مصطفى عبدالرحمن سيدرمضان897110121

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.556868.93ليلى تحسين تركماني898410189

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.916768.746آسيا ابراهيم عبدالرحمن899110116

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.16568.66جعفر علي ضاهر900310128

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة68.556868.33روان محمد البويضاني901110051

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.866668.316أحمد نور الدين خلف902410044

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.886468.128أحمد نسيم قاسم903410043

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.426668.052وائل جهاد انطكلي904410051

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة68.726768.032سهل أمين بوبو905310371

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.016568.006براء عبد الكريم الشمالي906110198

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.116367.866علي محمود خطيب907410140

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.396567.634محمد حسام خالد الجوجه908410381

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.496367.494مجد جهاد ضوا909310591

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.046567.424حيدره ابراهيم عباس910310218
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  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج
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الوطني
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الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.576267.142احمد خليل عزيز911110019

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.796067.074بشار محمد سعيد عيسى912310105

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.746166.844غنوة حسن وسوف913310493

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة68.976366.582رامي احمد السعدي914110033

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة67.896466.334نور نبيه حديدي915110996

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة68.556366.33باسل محمد قدور9162310010

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة68.536265.918احمد عبد الرؤوف كيخيا917310001

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة67.136465.878حياة بهجت محال918310209

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة68.896065.334رغد أحمد رستم919110341

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة67.486265.288يزن حسن خضور920111224

دمشق(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة67.076164.642ميخائيل جورج شاهين921110125

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة84.8139086.887شعبان زياد الدين سليمان922210330

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.7117979.426راما مأمون حمزه923210231

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.6617977.596رشيد علي احمد924210253

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.1517577.49حسن ابراهيم الحومد925210170

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.3887877.032محمد بهاء حسان صديق926210510

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.058077.03براء محمد خير والي9272110029

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78.8967476.937مروة محمد علي النعساني928210611

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.6467576.587آنيه ديبه جمال دباس929210097

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.5217876.512فهد رستم رستم930210460

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.4917676.294محمد صالح عبد الحسيب لبابيدي931210539

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.7387975.842جورج الياس خال932210155

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.9917475.794محمد يسر زهير أوبري933210588

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.5817475.548محمدطالب أحمد فاخوري934210592

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.8317675.298موسى نور الدين محمد نور الغزال935210638

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.547375.124محمد احمد اسيود936210494

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.8487274.908محمد عبد الهادي محمد طالل بوادقجي937210547

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.6567274.793علوش عبد الحميد حمزه938210402

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.047074.224نور حسن باشا939210662

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.0017374.2رويا احمد بصراوي940210276

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.647574.184أسامة علي الفارس941310075

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.27174.12محمد عدنان المحمود942210549

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.967173.976مجد مصطفى عباس943210491

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.297273.974مسعد نبيل العلي944510109

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.017373.606احمد فاروق شيخو945310017
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2022 - 2021    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

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.1156973.269سامر محمد ماهر رجب باشا946210304

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.3557073.213محمد اسعد محمد مازن سالم947210499

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.687173.208وضاح فريد الخالد948210711

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.5956873.157بشار محمد بكري خشفه949210127

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.0117073.006نور علي كابي950210666

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.7817172.668شيروان فريدون محمد بوزان951210335

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.7657272.459ممدوح صالح الصالح952210631

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.477272.282محمد اسماعيل العلي الحسن953510106

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.7957072.277عصمت كمال حمرشو954210394

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.6436971.785علي أسعد المنديل955210403

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.0467271.427محمدرمضان مصطفى الحجي956210591

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.9856971.391مرام عبد الهادي بكور957210607

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.5916571.354سارة جميل طكو958210302

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.4557171.273براء محمد ريحاوي959210120

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.336870.598محمد كامل محمد انس خياطه960210560

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.7756570.265روزين رمضان باكير961210273

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.066469.436محمد ايهم طاهر سمان962210502

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.556369.33رياض عبدهللا االحمد الصطم9632110132

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.2056269.323بشار خالد دحنون964210073

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.2316468.938بشرى مدثر شحادة965210074

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.736268.438موسى يوسف العبيد966110136

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.1556468.293علي سيف الدين مراد967210404

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة69.8116467.486عبد الرحمن مازن شيخ القصابين968210361

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.4136167.247تاال لطفي سيد أحمد969210138

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.0016367.2دعاء طاهر العسكري970210182

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.5766267.145نهاد محمد جزماتي971210654

حلب(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة70.2516266.95منيف عكاش ايدك972210634

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة81.968783.976جعفر رامي هيفا973310139

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة80.218682.526علي نضال جناد974310475

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة83.128182.272هائل يوسف الزيني975310727

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة80.598180.754مراد مصطفى حاجي976310632

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78.588380.348مجد عيسى يوسف977310514

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة80.917980.146كرم غسان فويتي978310529

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78.657978.79علي أبي ونوس979310438

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.38078.38ايه باسم بدور980310062
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2022 - 2021    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)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.238078.338والء سمير غضبان981310752

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.328077.792حسين يوسف الخطيب982310190

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.298177.574حمدي صفوان مغامس983310197

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة78.577677.542نعمى مجد ابراهيم984310692

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.218177.526بشار حسن درويش985310111

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.997677.194صبا جهاد أيوب986310387

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة77.957677.17ذي يزن ابراهيم ابراهيم987310247

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.557877.13يحيى محمد منى988310765

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.997776.994ريما خالد نقار989310308

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.337376.798محمد أمين عباس990310525

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.557876.53عيسى اسماعيل الحمود991310486

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.857976.51علي قصي محمد992310455

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.97876.14صبا هاني علي993310393

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.477375.082حلوم عبدالسالم عامر994410123

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.167374.896مظفر مصطفى العمر995310658

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.747374.644كرم نبيل شامي996310531

الالذقية(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.927774.552فردوس معتز العلواني997310517

الالذقية(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.597473.154سهيل عقيل كامل998310372

الالذقية(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.926670.752فجر عبدهللا عبدالحي999310510

الالذقية(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة73.126770.672رنيم عبد الكريم دوش1000310276

الالذقية(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة74.066570.436بهاء الدين عصام عالف1001310119

الالذقية(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.686770.408حامد سهيل معروف1002310172

الالذقية(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.316970.386محمد أحمد أحمد1003310522

الالذقية(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة71.376769.622غدير جمال منصور1004310430

الالذقية(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.316569.386احمد نضال غانم1005310014

حمص(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة82.218884.526كارين عيسى فزع1006410332

حمص(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة76.158178.09مرح موفق الغانم1007410410

حمص(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة79.447678.064محمد نور محمود عامر1008410399

حمص(عام)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة75.018277.806درغام موسى مسيحي1009410134

حمص(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.227272.132عال نضال ريشة1010410274

حمص(موازي)التخدير واإلنعاش والعناية المشددة72.027272.012كفاح عبدالناصر الصالح1011410338

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها92.069392.436رغد أحمد الحاج أحمد1012110388

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها91.69392.16عبدهللا رضوان الحريف10132110102

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها91.689291.808جوانا سمير شهال1014410096

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها92.58991.1لين سليمان فضول1015110831
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  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)أمراض العين وجراحتها88.859290.11عبدالرحمن محمود طيب1016110638

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها91.318889.986خليل باسل الياس الضاهر1017110308

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها89.078888.642رهف محمد زهير فوزي1018110420

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها87.918988.346ليال تيسير يوسف1019230126

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها87.898988.334لمى عفيف كاترين1020110804

دمشق(عام)أمراض العين وجراحتها89.878688.322يزن ايمن حمد1021111107

دمشق(موازي)أمراض العين وجراحتها88.188888.108غاده خضر االديب1022110700

دمشق(موازي)أمراض العين وجراحتها86.679088.002لوليه محمد مرهف نصري1023110810

دمشق(موازي)أمراض العين وجراحتها86.838987.698كارمن بشار نهابيا1024110769

حلب(عام)أمراض العين وجراحتها90.6539391.591بشار نافع بنجه1025210129

حلب(عام)أمراض العين وجراحتها91.9459191.567فاتن احمد العلي1026210426

حلب(عام)أمراض العين وجراحتها89.4758788.485حال محمد سالح1027210190

حلب(عام)أمراض العين وجراحتها86.6189087.97عبدهللا طلعت فتال1028210387

حلب(عام)أمراض العين وجراحتها90.0268387.215بيكي اوهانيس زاديكيان1029210137

حلب(عام)أمراض العين وجراحتها87.2618787.156محمد نور عبد الرحمن بازرباشي1030210578

حلب(موازي)أمراض العين وجراحتها87.2058787.123ايمان محمود المحمود1031210056

حلب(موازي)أمراض العين وجراحتها87.7568687.053دانيه جمال مصري1032210210

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها90.148889.284كرستي أدمون قورياكوس1033310528

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها87.878988.322يمام محمد بالوش1034310771

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها87.328887.592ساره علي الشيخ1035230068

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها85.729087.432حنا الياس داغر1036310201

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها88.358587.01لمياء ابراهيم شيبون1037310555

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها86.258886.95آالء عبدهللا بالل1038310091

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها84.539086.718ذو الفقار علي الطون1039310245

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها87.198686.714لؤي تيسير ابراهيم1040230124

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها85.18986.66رزان صفوان مغامس1041310262

الالذقية(عام)أمراض العين وجراحتها88.198486.514وسام عبد الرزاق العلي1042510116

الالذقية(موازي)أمراض العين وجراحتها868686فاطمة محمد صيطوف1043310506

الالذقية(موازي)أمراض العين وجراحتها85.738585.438لينه لؤي احمد1044310577

الالذقية(موازي)أمراض العين وجراحتها82.498985.094سامراء سليم بدور1045310350

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها92.829392.892كنانة جمال حمود1046230120

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.679189.602دانة تيسير صباغ1047110312

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.579189.542محمد أيهم محمد نزار ابوطراب1048110890

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.889089.328محمد أحمد ياسين عيسى1049110891

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها89.418989.246قصي لؤي غانم1050110762
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  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)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.449089.064محمد احمد الزيبق1051110882

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.269388.956محمود سامر علي1052110996

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها91.928488.752كنان ياسين خلوف1053410339

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها89.648788.584احمد محسن خلوف1054230006

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها87.639088.578سرمد عبد القادر زهره1055110524

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.449188.264مايا حنا عنتر1056110865

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.278888.162مهند زهير رباح1057111054

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.998987.794ماهر محمد ابراهيم بيطار1058110862

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.998987.794ساره غسان العقباني1059110497

دمشق(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.288787.768بشر محمد الجمال1060110210

دمشق(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.878887.322كارال عيسى حكيمه1061110768

دمشق(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.158687.29إياد سمير حيدر1062110115

دمشق(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها87.458686.87أنس محمد حاج مواس1063110165

دمشق(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.68786.76علي محمد تمام حسن1064110674

دمشق(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها87.788486.268فادي فضل هللا غرزالدين1065110727

حلب(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها90.6689090.4جورج رياض جبور1066210157

حلب(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.3719189.422احمد حازم عدنان منصور1067210011

حلب(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.5968787.957اماني جمعه الجريص1068210043

حلب(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها86.1638886.897سعيد صالح الدين عبد الرحمن1069210313

الالذقية(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها87.869389.916محمد عاطف بدور1070310610

الالذقية(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها88.279289.762جعفر محسن عباس1071310146

الالذقية(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها90.028989.612آالء هيثم بالل1072310096

الالذقية(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها84.939086.958نور محمد عثمان1073310713

الالذقية(عام)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها83.969086.376ريم محمد دنيا1074410187

الالذقية(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها85.688786.208علي محمد فندي1075310463

الالذقية(موازي)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها83.138885.078حسن عبود ادريس1076310179

دمشق(عام)طب األطفال85.989187.988عال محمود صالح1077310433

دمشق(عام)طب األطفال86.059087.63مها حسن العطيه1078111051

دمشق(عام)طب األطفال86.378585.822سيرين محمد حسام الدين الخن1079110558

دمشق(عام)طب األطفال85.168685.496ميرنا ناجي حميدان1080310674

دمشق(عام)طب األطفال87.098385.454رولين عبد الرحمن زيدان1081230061

دمشق(عام)طب األطفال85.298585.174ساره عبد المجيد جانسيز1082110495

دمشق(عام)طب األطفال84.128684.872روان محمد اسماعيل1083110428

دمشق(عام)طب األطفال84.218584.526آية ايمن ابو العينين1084110180

دمشق(عام)طب األطفال818984.2راما جبر جبر1085110349
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تسلسل
الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 
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الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)طب األطفال82.358683.81حال نبيل اسبر10862310003

دمشق(عام)طب األطفال83.018583.806االء سامر عينيه1087110066

دمشق(عام)طب األطفال81.538783.718نوران فؤاد االحمد1088111135

دمشق(عام)طب األطفال84.028383.612رنيم محمد عليا1089110410

دمشق(عام)طب األطفال84.018383.606ربا محمد ادريس1090110374

دمشق(عام)طب األطفال82.388583.428اسالم جادو الزنيقه1091110054

دمشق(عام)طب األطفال84.198283.314آية ابراهيم رحال1092110179

دمشق(عام)طب األطفال82.178583.302كمال نديم شلغين1093110779

دمشق(عام)طب األطفال84.148283.284نغم مأمون القطان1094111109

دمشق(عام)طب األطفال81.918583.146رهف يوسف العاهي10952110067

دمشق(عام)طب األطفال80.4568783.073لين احمد مرشود1096210788

دمشق(عام)طب األطفال83.718283.026بالل غسان المحمود10972110034

دمشق(عام)طب األطفال81.598582.954أمل علي فارس1098110161

دمشق(عام)طب األطفال82.928382.952غيدا حسام الدين هيكل1099110719

دمشق(عام)طب األطفال82.1458482.887علوان عماد خضري1100210778

دمشق(عام)طب األطفال79.368882.816يوسف منصور منصور1101410522

دمشق(عام)طب األطفال84.368082.616احمد اسامه المسوتي1102110014

دمشق(عام)طب األطفال81.468482.476نبال مزيد الراشد1103111092

دمشق(عام)طب األطفال79.438782.458كوثر عمار نزهه1104110784

دمشق(عام)طب األطفال80.058682.43راما نادر غازي1105110357

دمشق(عام)طب األطفال81.298482.374قصي حسن الدعبل1106110761

دمشق(عام)طب األطفال81.268482.356سندس محمد احمد1107310370

دمشق(عام)طب األطفال81.258482.35هبه محمود االبراهيم1108410478

دمشق(عام)طب األطفال80.428582.252عالء عيد الفرحان1109110663

دمشق(عام)طب األطفال80.198582.114سليمى يوسف طحبوش1110310366

دمشق(عام)طب األطفال80.148582.084صبا عبد الفتاح باقي1111110587

دمشق(عام)طب األطفال82.18282.06غفران محمد اياد جيرون1112110710

دمشق(عام)طب األطفال84.057982.03مي احمد خضور1113230139

دمشق(عام)طب األطفال81.888281.928تيماء عبدالحكيم البكور11142110037

دمشق(عام)طب األطفال82.388181.828ليانا محمود عبدهللا1115310565

دمشق(عام)طب األطفال82.988081.788رهام عيسى احمد1116230053

دمشق(عام)طب األطفال80.098481.654ريما عماد الحلو1117110467

دمشق(عام)طب األطفال81.228281.532روزين كرم ونوس1118110437

دمشق(عام)طب األطفال76.248981.344منى راكان الدروبي1119410427

دمشق(عام)طب األطفال80.048381.224آالء عبد هللا قاسم1120110169
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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

دمشق(عام)طب األطفال82.387981.028فاطمة عمار اليافي1121110732

دمشق(عام)طب األطفال79.5938380.955عصماء طالب النميري1122210775

دمشق(عام)طب األطفال78.868480.916رواد بشار حمزه1123110426

دمشق(عام)طب األطفال77.288680.768بيان عبد المطلب طالب1124110201

دمشق(عام)طب األطفال78.618480.766سدره محمد علي الموصللي غنام1125110523

دمشق(عام)طب األطفال79.778280.662اميره علي سليمان1126110089

دمشق(عام)طب األطفال78.8318380.498شهد كريم عبدهللا1127210769

دمشق(عام)طب األطفال79.498280.494ضحى محمد الهوارنه1128110604

دمشق(عام)طب األطفال80.828080.492عبدالرحمن رضوان اللو1129110634

دمشق(عام)طب األطفال78.778380.462فهمت غازي الحالق1130110757

دمشق(عام)طب األطفال80.758080.45حسان خالد حكيم1131410107

دمشق(عام)طب األطفال80.078180.442أليسار علي عمران1132310080

دمشق(عام)طب األطفال79.718180.226مروه عبد هللا البستاني1133410414

دمشق(عام)طب األطفال78.978280.182أالء انيس جندي1134310077

دمشق(عام)طب األطفال78.188380.108فاطمة بديع الزويّد1135110731

دمشق(عام)طب األطفال82.177780.102سنا عصام النيع1136110545

دمشق(عام)طب األطفال80.797980.074فريدي بولص بصمجي1137510061

دمشق(عام)طب األطفال81.897779.934عال بشار سليق1138110657

دمشق(عام)طب األطفال79.1368179.881فاطمه محمد المعراني1139110740

دمشق(عام)طب األطفال75.718679.826علي محمد العلي1140410288

دمشق(عام)طب األطفال78.368279.816ريتا محسن سلوم1141210758

دمشق(عام)طب األطفال80.887879.728صفاء محمد عرابي1142110517

دمشق(عام)طب األطفال76.618479.566قمر محمدعلي شاكر1143110763

دمشق(عام)طب األطفال78.468179.476نغم مازن بسطاطي1144111108

دمشق(عام)طب األطفال79.667979.396نور نظير حسن1145410471

دمشق(عام)طب األطفال78.478079.082خليل مصطفى ابراهيم1146510131

دمشق(عام)طب األطفال80.477779.082نجالء سامر منصور1147210096

دمشق(عام)طب األطفال81.067679.036عال حسام الدين قباني1148110659

دمشق(عام)طب األطفال76.838278.898آيه محمد طالل غليون1149410065

دمشق(عام)طب األطفال81.387578.828اروى يوسف وسوف1150230007

دمشق(عام)طب األطفال79.347878.804آية محمود النوري11512110021

دمشق(عام)طب األطفال77.928078.752مريم مازن جديد1152310647

دمشق(عام)طب األطفال80.447678.664عفراء يوسف علي1153410271

دمشق(عام)طب األطفال75.538378.518نجاح معن العودات1154110130

دمشق(عام)طب األطفال76.858178.51سمر عبد القادر عوض1155110541
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الجامعةالرغبة المقبول بها

دمشق(عام)طب األطفال79.467778.476بتول قاصف العبدو1156410071

دمشق(عام)طب األطفال76.798178.474هدى علي دره العمري1157111164

دمشق(عام)طب األطفال76.088278.448غدير حسام نكاره1158410310

دمشق(عام)طب األطفال76.0458278.427فرح عبد المجيد ادريس1159210786

دمشق(عام)طب األطفال77.288078.368رغد هاني الشويكي1160110396

دمشق(عام)طب األطفال75.268378.356رأفت سعان احمد1161410148

دمشق(عام)طب األطفال77.198078.314هند عبد الناصر الحراكي1162111181

دمشق(عام)طب األطفال77.188078.308يوسف احسان المخلوف1163410516

دمشق(عام)طب األطفال79.157778.29نيروز غانم غانم1164310724

دمشق(عام)طب األطفال78.997778.194ريم ناجح الحسين1165410188

دمشق(عام)طب األطفال74.958378.17ريما عماد نصري1166410189

دمشق(عام)طب األطفال77.67978.16يوسف أنور السليمو1167510089

دمشق(عام)طب األطفال77.357978.01ساره حسين السوقي1168110491

دمشق(عام)طب األطفال78.667777.996براءه علي نقرش1169110201

دمشق(عام)طب األطفال76.648077.984ليال كنج خيو1170110818

دمشق(عام)طب األطفال77.147977.884خلود ممدوح حيدر1171110307

دمشق(عام)طب األطفال75.7018177.82نور يوسف زيود1172210845

دمشق(عام)طب األطفال77.697877.814آالء نصر البروش1173310095

دمشق(عام)طب األطفال77.657877.79ماريه حسين عيسى1174110848

دمشق(عام)طب األطفال76.0218077.612ضحى تيسير عبيد1175210772

دمشق(عام)طب األطفال77.327877.592أنس عبد المعطي قوجا1176310088

دمشق(موازي)طب األطفال76.187876.908دعاء نهاد عبد الغني1177110323

دمشق(موازي)طب األطفال74.468076.676حليمة اسماعيل حمدان1178110283

دمشق(موازي)طب األطفال74.917876.146احمد ولو ولو1179110031

دمشق(موازي)طب األطفال77.137475.878وسام اسماعيل سليمان1180310747

دمشق(موازي)طب األطفال76.377575.822ديمة سامر الهالك1181110335

دمشق(موازي)طب األطفال69.388575.628عصام محمد طياره1182110651

دمشق(موازي)طب األطفال74.7917675.274رامة محمد العوير1183210748

دمشق(موازي)طب األطفال75.567474.936محمد اكرم القويدر1184110885

دمشق(موازي)طب األطفال727974.8فريده يوسف الضماد1185110756

دمشق(موازي)طب األطفال73.287674.368حسان عماد المؤيد1186110272

دمشق(موازي)طب األطفال74.147474.084يحيى محسن حسن1187110150

دمشق(موازي)طب األطفال75.657173.79نور الهدى كمال برمو1188111117

دمشق(موازي)طب األطفال74.317273.386محمد مرعي ابراهيم العواني1189110681

دمشق(موازي)طب األطفال75.497073.294دانيه احمد سامر عتال عثمانلي11902110051

34 / 88



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

2022 - 2021    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(موازي)طب األطفال72.297472.974هدى حسين الدرويش11912110171

دمشق(موازي)طب األطفال72.0187472.81عمران اطراد الحوامده1192210781

دمشق(موازي)طب األطفال71.297572.774بشرى محمد فكري حيدر1193310108

دمشق(موازي)طب األطفال71.717372.226عامر محمد زهرة1194110112

دمشق(موازي)طب األطفال72.797071.674مؤمنه خالد الطحان1195111064

دمشق(موازي)طب األطفال74.656771.59جمانه احمد ياسين1196110246

دمشق(موازي)طب األطفال74.046771.224سونيا نايف عبد العزير1197110555

دمشق(موازي)طب األطفال73.176871.102سيدره ايمن نصر1198110557

دمشق(موازي)طب األطفال72.546870.724كنان عزمي قطيش1199110782

دمشق(موازي)طب األطفال71.3486970.408سندس محمد ديب العمري1200210765

دمشق(موازي)طب األطفال70.766970.056أيمن خالد البرو1201110110

دمشق(موازي)طب األطفال74.546369.924لبانه كفاح الشيباني1202310472

دمشق(موازي)طب األطفال71.036869.818رغد ياسر فندي1203310024

دمشق(موازي)طب األطفال71.5136669.307احمد اسعد االحمد1204210008

دمشق(موازي)طب األطفال70.6456769.187يوسف عبد المؤمن الغوثاني1205210825

دمشق(موازي)طب األطفال71.156669.09يسار خالد علي1206111230

حلب(عام)طب األطفال89.2358487.141صفا محمد جمعة علولو1207210027

حلب(عام)طب األطفال86.3618686.216والء محي الدين كيالي1208210713

حلب(عام)طب األطفال83.7888885.472احمد محمد عبد الفتاح1209210021

حلب(عام)طب األطفال83.8158785.089مهند محمد فاخر عجم1210210637

حلب(عام)طب األطفال84.368484.216ندى محمد االشقر1211210651

حلب(عام)طب األطفال83.578584.142جيهان جميل هورو1212210163

حلب(عام)طب األطفال83.3338483.599نور محمد موفق دنو1213210669

حلب(عام)طب األطفال83.9368383.561وئام مؤتمن بكاية1214210716

حلب(عام)طب األطفال83.5368383.321اسراء اسامه مصري1215210030

حلب(عام)طب األطفال82.1118583.266شهد احمد رشيد1216210331

حلب(عام)طب األطفال82.6858483.211راما محمد خالد مكانسي1217210233

حلب(عام)طب األطفال83.2358383.141االء محمد زعزع1218210037

حلب(عام)طب األطفال84.8858082.931منى مراد حمدو شيخ1219210633

حلب(عام)طب األطفال83.4958282.897اسامه حسون حاجي عبد السالم1220210029

حلب(عام)طب األطفال80.7688682.86فاطمه رضى عساف1221210446

حلب(عام)طب األطفال82.0358482.821عائشه عمر محمد1222210351

حلب(عام)طب األطفال80.9018582.54نيرمين عبد الناصر شعشع1223210679

حلب(عام)طب األطفال81.7518382.25هبه محمد فالح1224210691

حلب(عام)طب األطفال81.9718181.582نتالي شحاده طريه1225210645
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حلب(عام)طب األطفال82.3868081.431سنا محمد سروجي1226210324

حلب(عام)طب األطفال83.4787881.286االء سمير سواس1227210036

حلب(عام)طب األطفال82.0817980.848حنين عمر الداهودي1228210194

حلب(عام)طب األطفال81.248080.744مايا محمد سعد جزماتي1229210487

حلب(عام)طب األطفال80.2718180.562ابراهيم جهاد علي1230210002

حلب(عام)طب األطفال79.5888280.552مرام محمد خير ميمه1231210608

حلب(موازي)طب األطفال80.5357979.921وئام محمد رضوان مشمشان1232210715

حلب(موازي)طب األطفال77.9668279.579لين محمد فهد رسول1233210480

حلب(موازي)طب األطفال77.5038279.301هيفا عمر شيخو1234210704

حلب(موازي)طب األطفال79.437979.258نجوى مصطفى عبدالرحمن1235210648

حلب(موازي)طب األطفال77.3138078.387عال محمود رياض شبارق1236210401

حلب(موازي)طب األطفال79.887678.328تسنيم محمد ياسر ناصر1237210143

حلب(موازي)طب األطفال77.1737977.903ميغريك كيورك موشويان1238210642

حلب(موازي)طب األطفال79.1617677.896محمد مأمون هشام كريدي1239210563

الالذقية(عام)طب األطفال87.838787.498ربى محمد رامي حمدو1240310259

الالذقية(عام)طب األطفال83.568784.936اماره صالح ديب1241310051

الالذقية(عام)طب األطفال82.218884.526اليسار ابراهيم سعده1242310050

الالذقية(عام)طب األطفال82.418784.246ميس منهل حلوم1243310677

الالذقية(عام)طب األطفال81.998783.994اماني احمد الحاج1244310053

الالذقية(عام)طب األطفال82.848583.704عال علي الوروار1245310428

الالذقية(عام)طب األطفال80.678883.602لجين محمد ضوا1246310549

الالذقية(عام)طب األطفال82.958483.37حامد بسام غضبان1247310171

الالذقية(عام)طب األطفال79.438983.258رغد سمير مثبوت1248310269

الالذقية(عام)طب األطفال80.338782.998نغم يوسف جابر1249310694

الالذقية(عام)طب األطفال82.088482.848نعمه سلمان علي1250310691

الالذقية(عام)طب األطفال80.158682.49أناغيم محمد حوريه1251310087

الالذقية(عام)طب األطفال83.298182.374هبة هللا وائل جبيلي1252310728

الالذقية(عام)طب األطفال80.488582.288كرم غياث علي1253310530

الالذقية(عام)طب األطفال80.868482.116سيما بالل عباس1254310380

الالذقية(عام)طب األطفال78.228781.732محمد منير ايمن ملحم1255310621

الالذقية(عام)طب األطفال81.698081.014عفراء وسيم اسماعيل1256310425

الالذقية(عام)طب األطفال77.638680.978أليسار حسان الشيخ1257310079

الالذقية(عام)طب األطفال79.568380.936احمد علي سليمان1258310012

الالذقية(عام)طب األطفال80.128280.872حنين فراس خيربك1259310206

الالذقية(موازي)طب األطفال78.318279.786بيان ياسين ياسين1260310124
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الالذقية(موازي)طب األطفال78.397978.634حال محمود طالب1261310195

الالذقية(موازي)طب األطفال78.957778.17راما مهند البريدي1262310253

الالذقية(موازي)طب األطفال76.377877.022احمد يوسف بنشي1263310029

الالذقية(موازي)طب األطفال74.887574.928زينه حسين الحداد1264310336

الالذقية(موازي)طب األطفال69.967973.576رهام يحيى الحلبي1265310279

حمص(عام)طب األطفال87.678486.202كارول جرجس ابراهيم1266410330

حمص(عام)طب األطفال82.938684.158سناء محمد العكاري1267410229

حمص(عام)طب األطفال83.328282.792صبا علي العكاري1268410249

حمص(عام)طب األطفال80.538682.718إيناس سليمان عكاش1269410033

حمص(عام)طب األطفال83.778182.662أحالم ماجد خسرف1270410035

حمص(عام)طب األطفال82.758282.45سوزان محمود المحمد12712110086

حمص(عام)طب األطفال79.678682.202ديانا يعقوب سيف عسكر1272410142

حمص(عام)طب األطفال79.828280.692رهام ياسر عمران1273410171

حمص(عام)طب األطفال75.888780.328باسل توفيق دعو1274410066

حمص(عام)طب األطفال83.037579.818علي نواف عساف1275410197

حمص(موازي)طب األطفال76.918178.546براءة عماد ادريس1276410074

حمص(موازي)طب األطفال76.497776.694مرح عماد سلوم1277410409

حمص(موازي)طب األطفال75.217675.526وفاء موفق تالوي1278410236

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس95.419294.046مريم أمين احمد1279230137

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.899290.734ميراي مجد مشو علبه1280410438

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.688990.608يمنى حسن ياسين1281230164

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.239290.338نور برهان عاصي1282111119

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.189090.108ساندي مدحت يونس1283110520

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.589089.748علي ابراهيم حبوس1284110669

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.488889.488مها عيد منصور1285310663

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس88.969089.376نور ناصر غانم1286230151

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.448989.264ريما رامي حاصود1287110466

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.418989.246نوار عمر السايس1288111113

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.978889.182قمر علي سلوم1289310521

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.738889.038نور عبد المطلب السح12902110164

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس88.399089.034هبه محمداديب وجوخ1291111158

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس88.359089.01روان محمد القدموسي1292110429

دمشق(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.648888.984برونا محمد ونوس1293230022

دمشق(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس88.139088.878راغده غسان قاسم1294110346

دمشق(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس88.128988.472أريج غسان الصباغ1295310073
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دمشق(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس88.528888.312هيا ابراهيم مرهج1296230154

دمشق(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس85.919187.946ضحى أمين ذيب1297110600

دمشق(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس86.428987.452ميس باسم المرعشلي1298111077

حلب(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.7868890.271نور عماد دولة1299210667

حلب(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.5339089.719رنا احمد صفوان شحاده1300210261

حلب(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس88.1119189.266اسراء حسين درويش1301210031

حلب(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس88.0619088.836سالف أحمد المحمد1302210314

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس93.659292.99نور عبد الناصر ابوراشد1303310707

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس93.239192.338محمد هيثم سليمان1304310627

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس91.129291.472احمد محسن شريبا1305310019

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.0059290.803فرح حبيب حسين1306230111

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.69190.76االء نزار محمود1307310046

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.629090.372نسرين محمد ابراهيم1308310688

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس89.919190.346ديانا ممدوح اليقه1309310242

الالذقية(عام)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.39090.18قمر نبيل تفتافه1310310522

الالذقية(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس88.879189.722عال محمود حداد1311310432

الالذقية(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس90.068989.636نور جميل زهره1312310703

الالذقية(موازي)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس88.299189.374سدره خليل دياب1313310353

دمشق(عام)الطب المخبري85.318384.386رزان مروان عزيزة1314110279

دمشق(عام)الطب المخبري81.498884.094حسن محمد حسن1315110276

دمشق(عام)الطب المخبري83.078282.642مايا محمد حمود1316110764

دمشق(عام)الطب المخبري81.138381.878ديانا حيدر وسوف1317410098

دمشق(عام)الطب المخبري82.868081.716صفاء احمد درباع1318110598

دمشق(عام)الطب المخبري80.828381.692سالفة جميل أحمد1319110072

دمشق(عام)الطب المخبري79.278581.562ساره أديب ريشه1320410200

دمشق(عام)الطب المخبري83.717680.626االء انور جميله1321410013

دمشق(عام)الطب المخبري78.148179.284روش وليد الحسيني1322510033

دمشق(عام)الطب المخبري79.057979.03سدره وليد عيون1323110057

دمشق(عام)الطب المخبري78.277978.562روان محمد عبد القادر ابو قرش1324110432

دمشق(عام)الطب المخبري78.187978.508يوسف محمد نبيل الذهبي1325111238

دمشق(عام)الطب المخبري75.568278.136وليم عطيه سلبود1326110146

دمشق(عام)الطب المخبري76.818078.086يوسف علي الغزالي1327111237

دمشق(عام)الطب المخبري76.88078.08مريانا محمود علي1328310642

دمشق(عام)الطب المخبري78.127878.072مايا اديب محمود1329110863

دمشق(عام)الطب المخبري76.517977.506ليث يحيى الملحم1330110820
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دمشق(عام)الطب المخبري77.157877.49اّيات عبد المنعم دلحي1331210733

دمشق(عام)الطب المخبري76.827877.292احمد عبدو الحريري الجرابعه1332510002

دمشق(عام)الطب المخبري77.337777.198جورج بسام سليط1333410098

دمشق(موازي)الطب المخبري77.947576.764أمل محمد قسوم1334110162

دمشق(موازي)الطب المخبري77.256973.95ميرا يوسف زخور1335111397

دمشق(موازي)الطب المخبري75.067273.836منتهى جعفر عيسى1336110931

دمشق(موازي)الطب المخبري68.976667.782عهد عبد العزيز العيد1337110076

دمشق(موازي)الطب المخبري72.396067.434اسامه رياض العوض1338110004

دمشق(موازي)الطب المخبري69.036567.418دعاء اسامه القادري1339110215

حلب(عام)الطب المخبري84.6488685.188هيا عبد القادر جاويش1340210698

حلب(عام)الطب المخبري83.9458684.767ديانا محمود الدبس1341210218

حلب(عام)الطب المخبري83.1658784.699شيماء عبد المحسن رسالن1342210339

حلب(عام)الطب المخبري84.6688283.6محمد معن محمد ياسر غنام1343210570

حلب(عام)الطب المخبري83.8438283.105محمد علي عمار شحرور1344210554

حلب(عام)الطب المخبري83.3758082.025اميل عائد الظريف1345210047

حلب(عام)الطب المخبري83.2637780.757عمر مازن محرم1346210417

حلب(عام)الطب المخبري80.588180.748نور محمد رياض سرديني1347210668

حلب(عام)الطب المخبري83.137780.678ماريو غسان ترزي1348210393

حلب(عام)الطب المخبري76.7768680.465ليال محمد ماجد النعساني1349210477

حلب(عام)الطب المخبري81.9917880.394أنس محمد غاوي1350210084

حلب(عام)الطب المخبري81.1067980.263رود محمود الشاغل1351210271

حلب(عام)الطب المخبري78.1818380.108راما محمد زازو1352210234

حلب(عام)الطب المخبري81.0267879.815مصطفى نهاد أسود1353210626

حلب(عام)الطب المخبري81.5317779.718محمدياسر حسان حلواني1354210595

حلب(موازي)الطب المخبري78.118179.266عبد الفتاح محمد بسام مهندس1355210372

حلب(موازي)الطب المخبري77.7658078.659احمد مهاب محمد منذر عطار1356210025

حلب(موازي)الطب المخبري77.097777.054جودي أحمد شيخ1357210152

حلب(موازي)الطب المخبري74.5167976.309محمد يمان يحيى بصمه جي1358210589

حلب(موازي)الطب المخبري75.4687776.08محمد معاوية القاضي1359210569

الالذقية(عام)الطب المخبري84.958886.17علي شوكت ابراهيم1360310450

الالذقية(عام)الطب المخبري86.398585.834بانة عادل ديب1361230020

الالذقية(عام)الطب المخبري81.568984.536عصمت سمير األحمد1362310424

الالذقية(عام)الطب المخبري81.848884.304كنده جمال عيسى1363310536

الالذقية(عام)الطب المخبري80.518381.506محمد سرحان الخليف1364310605

الالذقية(عام)الطب المخبري76.858780.91أوس محمد فندي1365310089
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الالذقية(عام)الطب المخبري78.788480.868جويل ادونيس سمعان1366310164

الالذقية(عام)الطب المخبري78.618480.766نور فراس حيدر1367310708

الالذقية(عام)الطب المخبري77.168479.896جانيت عبد المسيح عبه جي1368310134

الالذقية(عام)الطب المخبري78.648079.184ناجي منذر حداد1369310679

الالذقية(موازي)الطب المخبري76.558278.73تالة محمود رجب1370310126

الالذقية(موازي)الطب المخبري80.137678.478مرام محمد كامل1371310633

الالذقية(موازي)الطب المخبري76.867977.716سامي بسام خليل1372310351

حمص(عام)الطب المخبري88.498185.494أوليانا جرجس حوراني1373410054

حمص(عام)الطب المخبري78.418380.246رامي نزيه بدور1374410147

حمص(عام)الطب المخبري80.417979.846زاهر حنا السلوم13752110070

حمص(عام)الطب المخبري82.847579.704حليمه خالد حمود1376410124

حمص(موازي)الطب المخبري75.4957274.097بهاء الدين حسين الرويشدي1377210116

حمص(موازي)الطب المخبري70.67572.36محمد مضر محمد وجيه طيفور1378410394

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 90.89291.28انطوان باسم لقطينه1379110098

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 87.828787.492أيهم فايز شحادة1380110112

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 86.068987.236داود عيسى داود1381110320

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.189086.508ريمون ممدوح العجي1382110470

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.778986.462رشا جالل منصور1383110383

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 87.38586.38كريستين انور االبراهيم13842110117

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.358986.21الياس جوزيف ابوسعد1385110082

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 86.88586.08خالد وجيه ابراهيم1386110301

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.48786.04عبد الحميد محمد المحلول1387110618

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.078785.842ماهر أيمن العشعوش1388110860

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 87.698385.814أسامة حسن الجنيد13892110015

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.818785.686كرم هيثم عجوب1390110776

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.918885.546ميشيل عصام عازر1391111086

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.828585.492ليليان فريز نعمه1392110827

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.068685.436ايلي نعمان الذرعاوي1393110103

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 86.228485.332رشا حامد بالل1394110384

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.888985.328محمود محمد الحسن1395111000

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.448585.264محمد وسيم محمد حسام الدين مرتضى1396110984

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 88.018185.206مجد محمد منقذ زكار13972110122

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.318784.786لجين جورج قواق1398110798

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.648584.784شام محمد نبيل اللحام1399110567

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.598884.754علياء نزير دنوره1400110678
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دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.748684.644لينه اكرم قناص1401110837

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 87.728084.632يائل حمزه عيسى1402230162

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.148584.484أغيد علي حمود1403110151

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.428684.452أحمد عماد الدين صادق عبيد1404110129

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.368684.416نوار بسام جرجس1405111111

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.678484.402نقوال مفيد ابراهيم1406111110

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.448484.264لؤي غطاس فردوس1407110813

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.418584.046غياث محمد مخلص حايك14082110109

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.68683.96اسامه سهيل الحناوي1409110040

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.7388783.842ياسين حمزه الشيخ حسن1410210820

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.838883.698محمد حسن عبدو النصر1411410383

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.128383.672سالف عبد الكريم عمار1412110455

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.418783.646رهف احسان البني1413110374

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.238183.538فرح أحمد فليطي1414110674

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.58583.5ديانا علي باره1415110330

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 85.678083.402ميالد وائل أبو عيد1416111088

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.998483.394محمد علي ياسين تقي1417110942

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.228283.332صالح بشير الرفاعي1418110585

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.218583.326لجين نبيل غصن1419110800

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.198283.314حيان اسامه قطيش1420110295

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.838783.298أحمد اسعد العامودي1421410036

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.148383.084منير بسام قدورة1422111049

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.128383.072فراس صالح المجاريش1423110747

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.4318783.058ربيع كميل الحداد1424210750

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.338182.998فادي خالد الضاهر1425110723

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.938682.958زكريا محمد زكريا1426110471

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.818682.886عمر يحيى الجباعي1427110696

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.148782.884رزان حسام العقاد1428110379

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.128482.872مجد حسام الخوري1429110871

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.118482.866تالة محمد حازم بقلة1430110231

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.198582.714زين العابدين عبد الرحمن العده1431110481

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.068582.636لبنى معن المحيثاوي1432110796

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.788582.468زين حسين حسن1433110483

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.657982.39راما محمد عيد محمد1434110257

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.968382.376نجاح هشام زباد1435111096
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دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.258182.35انس محمد اللحام1436110095

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.548282.324محمود نضال الطه البريجع1437510072

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.868082.316اسماعيل رياض الدروبي1438110056

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.758382.25مهند عبد السالم غباش1439111055

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.068482.236سعيد محمد سعيد الحسون1440110527

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.988482.188محمد كريم مؤمن عرقسوسي1441110958

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.137982.078عبدهللا غسان عكو1442110640

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.18582.06ممدوح خالد الكالس1443111038

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.048282.024سامي فرحان الهزيم1444110514

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.78182.02دعاء زياد شريدي1445110322

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.838281.898مضر عبد السالم طالب1446111027

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.618281.766مؤيد عمر رفاعي1447111069

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.448281.664ساندي سامر صوان1448110518

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 83.437981.658اسامه احمد غالب زين العابدين1449110038

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.438581.658جوزيف سامر فاخوري1450110257

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.48581.64اياس فاروق جاسم الشيخ1451510010

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.678381.602عمر عدنان الحصان1452110691

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.988481.588مهند موفق طنطه1453111058

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.298281.574احمد محمد علي سعدو1454510004

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.88181.48عمر تامبي نمطوق1455110688

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.078581.442علي جميل اسد1456410280

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.368381.416رأفت وليد بحصاص1457110370

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.328681.392لبنى مبارك الخالد1458110794

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.638181.378محمد محمد جمال الحموي1459110962

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.128381.272عمار ياسر فياض1460410303

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.787981.268ايهم وليد شمس الدين الصغير1461110113

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.068181.036جورج لؤي ماريا1462110255

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.2938280.975نبيل عبد الكريم الحاجي حميد1463210812

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.257980.95محمد نسيم احمد الزعبي1464110977

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.58080.9هشام هيثم غزال1465111174

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.028280.812شهد موسى السعدي1466110576

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.158380.69عال احمد لوضه1467110655

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.477880.682اسامه غسان النسر1468110043

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.088380.648مراد سالمه الذفيل1469111006

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.538580.518محمد فهمي غوجان1470510070
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دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.828380.492غيداء اكرم شمو1471210783

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.788080.468سامي محمد جمعه1472110515

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.968480.376عبد الحكيم ايمن بدر1473110617

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.948480.364آيات عبد المنعم المهدي1474110176

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.57780.3محفوض حبيب فالحه14752110124

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.158280.29محمد سليمان عادل شكو1476110927

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.038280.218صبحي محمد ابراهيم1477110591

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.3038080.181عالء الدين اسماعيل شيخ الحاره1478210776

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.638480.178شذى وائل عطايا1479110571

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.787980.068روسالن رفيق قوشحه1480110438

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.778580.062محمد أحمد حاج يحيى1481510068

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.028380.012حال بسام األعرج1482110282

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.348480.004رنيم نضال البدعيش1483110412

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.187879.908ياسين زكريا األبرش1484111218

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.078179.842أنس نبهان النبهان1485410052

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.018179.806المنتصر باهلل فايز الغزالي1486110081

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 798179.8نورا مروان الخطيب1487111134

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.88479.68جورج الياس عبدلكي1488110254

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.758179.65سعيد نجيب مقلد1489110528

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.077979.642سيف الدين سامر الحسين1490110559

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.48079.64محمد توفيق شعيرية1491110903

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.357779.61بيلسان ابراهيم حميد1492110230

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.997979.594نور موفق االرناؤط1493410470

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.647579.584معروف خالد غره1494111030

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.947979.564مهند محمد ايمن فخري1495111056

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.918279.546وسام محمد عزوز1496111201

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.97979.54مجد لؤي طرابيه1497110873

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.517879.506أحمد هيثم الترك1498110139

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.1618079.496عمر حسون المالح1499210780

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.138379.478معن قحطان الفالح1500111032

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.058079.43محمد حسن خضر1501410382

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.77979.42علي بهجت جبور1502110670

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.287879.368حازم صفوان الحموي1503110265

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.217879.326أحمد محمدجالل بيطار1504110135

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.867779.316محمد فايز محمد منالعلي1505110950
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دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.837779.298والء مصطفى الياسين15062110137

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.88079.28حسين محمد المصري1507410117

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.118179.266عامر نديم عودة1508510046

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.068179.236يحيى ملحم الحاج يوسف1509111222

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.347979.204فاتن بديع رشيد1510110720

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.978179.182ميس محمد طالل هبطة1511111080

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.277979.162جان فادي السهوي1512110242

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.248279.144بالل مصطفى الكيالني1513110221

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.518079.106لؤي نبيل الشومري1514110815

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.87879.08رؤى حسان سعده1515110339

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.797579.074محمد منار محمد ايمن صافي1516110852

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.087979.048سامر عدنان العوده1517110512

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 75.78479.02حسن محمد طه1518410112

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.328378.992حامد عباس شكري1519510020

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 76.968278.976مايا سعيد فرمند1520110866

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.598178.954ابراهيم عامر خلف1521110006

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.877678.922بتول علي االحمد1522110200

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.198078.914غيث عبد المجيد مناديلي1523110716

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 78.717978.826علي محمود الحسين1524110676

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 79.297878.774ناي جوزيف نادر1525111091

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.928078.752مهيار زهر الدين العبيد1526111059

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 77.928078.752لمى محمد غزال1527110805

دمشق(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.517678.706ريزان حسن اسماعيل1528110452

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.158478.69خالد جمال العداي الخليل1529110298

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78.877778.122الرا نضال الحجلي1530110786

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.828177.892مارال سهيل مرشه1531110842

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.18076.46اصهب مأمون الجهماني1532210736

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78.077275.642محمد صبحي غسان السقا1533110930

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77.147375.484يمنى محمد ماهر ابو حمد1534210823

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.367474.816ساشا رضوان كرف1535110507

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73.737674.638نور ابراهيم طاهر1536111115

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.547274.124مرح سامر ديب1537410408

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.537173.718ماهر عبدالكريم طعان1538110861

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.737273.638سوسانا عدنان منصور1539410232

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.247573.344صالح علي ذياب1540110078
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دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.236973.338هيا ريمون برشين1541111184

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.747473.244ممدوح محمد بشار التبان1542111040

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.327073.192رائد ماجد عبود1543310258

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.616873.166محمد سليمان السويداني1544110926

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.547372.724محمد طارق عامر شيخ سالم1545310781

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.537072.718جوزيف مطانيوس عثمان1546410100

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.867472.716عمار بسام بيطار1547410300

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي75.826872.692سمية عمر حافظ1548110542

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي70.687572.408مدين عبد المطر1549111005

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.3917372.034سيبان كاوى سليمان1550210326

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.3717271.622مايا محي الدين الصفدي1551210791

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.397071.434تميم غسان عزيز1552110237

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.027171.012لورا ماهر حميد1553110808

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.627070.972انور جهاد شامندي1554110101

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.266670.956مطيع مازن شاالتي1555310657

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي70.567170.736ماري فؤاد فرح1556230128

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.037070.618المقداد عمران مرجان1557410018

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73.166670.296يزن غسان خلف1558111228

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.696870.214محمود احمد رحال15592110139

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73.526570.112ليث صالح الدين نور الدين1560310567

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.586569.548سيمون عاطف يوسف1561310328

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.756669.45فرح رضوان االحمد1562110748

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.056569.23ربيع ممدوح عبارة1563410153

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.036569.218مهران عدنان مطر1564111053

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي71.086669.048عالء غياث االدلبي1565110664

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي72.086468.848فارس علي ابراهيم1566110093

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي69.236868.738محمد امين عالء احمد رأفت امين عوض1567110627

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73.036268.618رامي عبدهللا الشاهين1568210100

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي70.866568.516االء تامر صفوه1569410014

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي69.016768.206رحمة انور ابراهيم1570110918

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي73.236067.938عدنان وليد صيداوي1571110581

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي68.976366.582فارس عبد هللا غشام1572110729

دمشق(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي70.726066.432هيما يوسف محفوض1573110143

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 87.6238385.773عمر عامر نجار1574210415

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.3358584.601ديمه محمد فريد قبس1575210222
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حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 84.2758484.165فراس سعد هللا جبور1576210455

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 80.0218782.812محمد أمين سعد هللا عقيل1577210506

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.7788181.466فاطمة الزهراء سلمان الصديقي1578210430

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 82.3438081.405المؤتمن حسان سنكري طرابيشي1579210040

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.1468181.087رزان محمدرامي حالق1580210249

حلب(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 81.4038080.841تسنيم محمد فريد بريمو1581210142

حلب(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي80.0068180.403هيا محمود الحالق1582210700

حلب(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.1158077.669عمار محمود الشيخ علي1583210411

حلب(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي74.7568277.653عبد القادر احمد شحاده1584210373

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي85.788485.068أحمد ياسر سلمون1585230014

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي86.478184.282يوسف محمد سويقات1586310775

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي83.528584.112مضر غالب سعود1587310654

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي82.118784.066زينب صالح الدين يونس1588310329

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي80.278782.962يزن حسين حسن1589310767

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي82.188482.908ألين جبرائيل ملوحي1590310081

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.888782.728حمزة جمال الدين اسعد1591310198

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81.868482.716نوف عبد المطلب حسن1592310721

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78.758782.05بيان محمود غانم1593230025

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي80.678482.002علي عماد الدين بري1594310452

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي81.088381.848محمد صطوف عوده1595410388

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي80.898381.734حسين علي عبدهللا1596230038

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي80.198481.714ربيعه محمد ابراهيم1597310261

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.948481.564صبا نضال البصير1598310392

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي83.817881.486سالي ثابت حسن1599310304

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.148581.484كارين أمين دويب1600310527

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.118581.466إياد عدنان جبور1601310069

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي82.557981.13هاجر محمد حيان السريحيني16022110168

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.848381.104رغد حسين عيد1603310268

الالذقية(عام)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77.88681.08االء ممدوح يونس1604310045

الالذقية(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي79.518280.506هيا هيثم علي1605310743

الالذقية(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77.28279.12بشر حيدر عمار1606310115

الالذقية(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي78.268078.956ليال هيثم اسماعيل1607310564

الالذقية(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77.227977.932ايه قينان كلثوم1608310064

الالذقية(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي77.797877.874حال نهاد مهنا1609310011

الالذقية(موازي)التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي76.457877.07جاك غسان ماوردي1610310133
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دمشق(عام)المعالجة الشعاعية لألورام74.368177.016منذر علي حمود1611510076

دمشق(عام)المعالجة الشعاعية لألورام75.317575.186هدى محمد كمال الهوا1612111166

دمشق(عام)المعالجة الشعاعية لألورام71.987874.388استبرق تيسير الحاج1613110046

دمشق(عام)المعالجة الشعاعية لألورام73.577373.342حسن وليد دعيبس1614110278

دمشق(عام)المعالجة الشعاعية لألورام73.666971.796مرهف صبحي قصاب1615410413

دمشق(موازي)المعالجة الشعاعية لألورام70.266768.956مناف يوسف العلوان الناصر1616111047

الالذقية(عام)المعالجة الشعاعية لألورام79.67577.76ابتهال منيف اسبر1617310001

الالذقية(عام)المعالجة الشعاعية لألورام73.467473.676بشار وفيق حسن1618310114

الالذقية(عام)المعالجة الشعاعية لألورام73.397373.234هبه علي الحافي1619310732

الالذقية(عام)المعالجة الشعاعية لألورام74.566972.336سليم عبد السالم برادعي1620310361

الالذقية(موازي)المعالجة الشعاعية لألورام72.246569.344سليمان جمال يوسف1621310315

الالذقية(موازي)المعالجة الشعاعية لألورام70.166768.896رغد اسامه ابراهيم1622410056

دمشق(عام)طب األورام85.338484.798نرفانا خالد اللقيس1623111102

دمشق(عام)طب األورام80.388883.428رغد كمال الطبل1624110390

دمشق(عام)طب األورام80.8388783.302صفا اكرم الدوس1625210771

دمشق(عام)طب األورام80.278782.962حال هادي بركات1626410122

دمشق(عام)طب األورام80.428682.652رشا كامل رعد1627110385

دمشق(عام)طب األورام83.598182.554لين عماد بربر1628110833

دمشق(عام)طب األورام82.868282.516تسنيم عماد المصري1629110233

دمشق(عام)طب األورام82.758282.45ديمه بليغ ابو عاصي1630110336

دمشق(عام)طب األورام84.088082.448محي الدين محمد حسن بهاء الدين1631111004

دمشق(عام)طب األورام80.998482.194هبة محمد مرهف الحالق1632111150

دمشق(عام)طب األورام80.958482.17راما ابراهيم ابو عبد هللا1633110348

دمشق(عام)طب األورام82.448081.464توفيق بسام األنوف1634110238

دمشق(عام)طب األورام81.678081.002حسام باسل خلوف1635510021

دمشق(عام)طب األورام77.518680.906مريم محمد حسن ابو خرمه1636111021

دمشق(عام)طب األورام78.658480.79رامي وليد ابو قوره1637110364

دمشق(موازي)طب األورام79.598280.554كرم نهاد بشور1638110775

دمشق(موازي)طب األورام80.337979.798آليس طالل السيوفي1639110171

دمشق(موازي)طب األورام75.938077.558يمامة محمد غسان تلجو1640111231

دمشق(موازي)طب األورام77.337676.798مؤيد شالش المحمد الخلوف1641111068

دمشق(موازي)طب األورام73.657774.99محمد عبدالرحمن خالد األيوبي1642110934

حلب(عام)طب األورام83.5468885.327زهير جميل انطاكلي1643210293

حلب(عام)طب األورام82.168482.896لبنى محمد طاحوش1644210474

حلب(عام)طب األورام83.6658182.599خالد عبد هللا مطلق1645210197

47 / 88



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

2022 - 2021    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

حلب(عام)طب األورام82.248181.744فاطمه مصطفى دباس1646210451

حلب(عام)طب األورام77.4318379.658عبد الحميد محمد عصام حمامي1647210358

حلب(موازي)طب األورام78.4257577.055عماد نورس فرح1648210408

حلب(موازي)طب األورام77.6217074.572بشار نضال السيد سليمان االتاسي1649210130

الالذقية(عام)طب األورام78.428681.452شحاده خليل صالح1650310382

الالذقية(عام)طب األورام81.738181.438حبيب تميم علي1651310173

الالذقية(عام)طب األورام79.178380.702محمد هالل عمران1652230134

الالذقية(عام)طب األورام81.337879.998يارا حيدر المنصور1653230159

الالذقية(عام)طب األورام77.268379.556رهف سهيل صافيا1654310283

الالذقية(عام)طب األورام78.728079.232آنا خيرهللا ابراهيم1655310097

الالذقية(عام)طب األورام79.157979.09سماح اكرم زوباري1656310367

الالذقية(عام)طب األورام79.097979.054حنين محمد زعرور1657310207

الالذقية(موازي)طب األورام76.827877.292دياال سامي نصير1658310237

الالذقية(موازي)طب األورام74.988076.988خلود خليل ابراهيم1659310226

الالذقية(موازي)طب األورام78.017275.606عبدالقادر فارس الحاج جمعة1660310410

دمشق(عام)الطب النووي78.67577.16كوين طوني الخوري1661410342

دمشق(عام)الطب النووي75.837173.898ميشيل البير غريب1662111084

دمشق(عام)الطب النووي72.567372.736هديل ادوار شديد1663111168

دمشق(عام)الطب النووي72.087171.648رؤى عباس شلش1664110447

دمشق(عام)الطب النووي73.036670.218فؤاد حسيب مخول1665410328

حلب(عام)الطب النووي82.2767579.365هيفاء غسان صلوح1666210705

حلب(عام)الطب النووي77.6617978.196حسن حسين مصري1667210173

حلب(موازي)الطب النووي72.6967372.817محمد مرهف ارحيم1668210877

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية89.858387.11طارق حبيب جروش1669110606

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية83.988785.188عطاء هللا توفيق مرزوقه1670110653

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية82.9458784.567مصطفى محمد فوزي نبهاني1671210805

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية80.7938080.475بشار عبد الظاهر1672210126

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.28280.32النا زياد وهبه1673110787

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.028179.812رهام نادر النونو1674110413

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية77.018178.606محمد جودت نقشبندي1675510069

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية80.287678.568ميران احمد يوسف1676111072

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية76.248278.544اديب غازي الخليف1677110033

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية78.187978.508ميالد نبيل زحالوي1678111087

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية78.67878.36مرهف وهيب العيد1679111012

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية77.937978.358سامح فرقد الرمضاني1680110511
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دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية77.87978.28عبدهللا محمد يسران برنية1681110642

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.787678.268اسماء ممدوح طربين16822110005

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية77.77978.22أبي فؤاد دمشقي1683110121

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.687678.208غزل هشام ونوس1684110706

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.577678.142محمد أنس محمد نذير اليافي1685110896

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية78.27878.12مجد تيسير دوكه1686110870

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية76.158178.09محمد يمان عدنان بني المرجه1687110990

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية78.127878.072محفوظ عيد عيسى1688110881

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية80.17578.06علي طالل غانم1689230086

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية75.138277.878عمار انور فاخوري1690410299

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية73.798477.874محمد رامي منتصر البغدادي البارزي1691110917

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية77.447877.664ريم يوسف الحلبي1692110464

دمشق(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية77.427877.652ايمن نعمان االصفر16932110010

دمشق(موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية76.847877.304صبا عصام خداج1694110588

دمشق(موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية73.056067.83سوسن خليل محمد النجرس1695110485

دمشق(موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية68.756266.05اسحاق يعقوب اسحق1696410068

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية85.3868585.231بشار محمود بيطار1697210128

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية82.8618483.316محمد خلدون الصباغ1698210520

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية82.7958382.877راما محمد عسليه1699210236

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية82.268382.556كوثر ثائر العوض1700210469

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية81.378080.822ادهم هشام الجمل17012110003

حلب(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية82.6837780.409سهام حسن زيدو1702210325

حلب(موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية79.227878.732ساندرا اسماعيل بورق1703210307

حلب(موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية76.9957776.997باولو جان مارك فحمه1704210115

الالذقية(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية82.518884.706يامن محمد العسكر1705310761

الالذقية(عام)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية81.288482.368منير أكرم واكيم1706310662

الالذقية(موازي)(التشريح المرضي)الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية77.988279.588رشا سلمان ريا1707310265

دمشق(عام)طب األسرة82.888884.928محمود سعيد منذر1708110997

دمشق(عام)طب األسرة82.598483.154ميساء منصور االشقر1709111082

دمشق(عام)طب األسرة79.678682.202لمى عدنان الحبل1710110803

دمشق(عام)طب األسرة84.277982.162ابراهيم عبد هللا المصري1711110008

دمشق(عام)طب األسرة81.248381.944ساره محمد الهزاع1712110501

دمشق(عام)الطب الشرعي77.667777.396نعوم جورج كرمه1713111106

دمشق(عام)الطب الشرعي78.157576.89غريس ابراهيم ابو سعادة1714110704

دمشق(عام)الطب الشرعي75.537876.518محمد باسل محمد سعيد جقميرة1715110897
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دمشق(عام)الطب الشرعي75.197876.314اليان سعدو أبولوح1716110084

دمشق(عام)الطب الشرعي74.9517876.17جان زكي ابو نصر1717210742

دمشق(عام)الطب الشرعي75.247675.544غيث عبدالناصر المهايني1718110717

دمشق(عام)الطب الشرعي75.147173.484بشار نظام حولي1719110208

حلب(عام)الطب الشرعي83.2938383.175محمد ربيع خالد سويد1720210522

حلب(عام)الطب الشرعي77.0458981.827محمد احمد باسل الكيروان1721210497

حلب(عام)الطب الشرعي76.9158178.549أيمن فواز كيالي1722210088

حلب(عام)الطب الشرعي78.1917978.514رضوان بكري عابدين اغا1723210254

حلب(عام)الطب الشرعي78.8217878.492محمد نسيب محمد أسامة كنعان1724210574

حلب(عام)الطب الشرعي77.9917978.394محمد عبد الحافظ ماهر طقيقة1725210542

حلب(عام)الطب الشرعي75.3468177.607فرح أحمد حاج اسماعيل1726210456

حلب(عام)الطب الشرعي77.3057877.583زين محمد عماد عقاد1727210298

حلب(عام)الطب الشرعي75.5338077.319زينب احمد حمود عرابي1728210299

حلب(عام)الطب الشرعي75.4167876.449عبدالقادر علي الكبالن1729210385

حلب(موازي)الطب الشرعي73.0657875.039محمد ميسر عمار عدل1730210572

حلب(موازي)الطب الشرعي77.6287074.576محمد حسين حاج عبدو1731210517

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح82.587679.948انطوان ايسر ناعم1732110097

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح78.817376.486رياض محمد انس بوادقجي1733110449

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح76.437676.258ضياء وليد الذيب هنيدي1734110605

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح74.397775.434باسل مصطفى قرمو1735510015

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح74.147775.284محمود أحمد الحاج أحمد1736110995

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح74.547574.724ديالن سعيد رمضان1737510029

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح76.037174.018أنس مصطفى الحاج أحمد1738110166

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح71.817171.486أحمد يوسف يوسف1739410045

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح71.8786870.326محمود مطر الكرو1740210605

دمشق(عام)درجة الماجستير في التشريح71.716769.826غيث عيسى هزيم1741410316

حلب(عام)درجة الماجستير في التشريح80.9488080.568فارس ايمن سيد درويش1742210428

حلب(عام)درجة الماجستير في التشريح81.0667879.839أمل أحمد شيخ علي1743210083

حلب(عام)درجة الماجستير في التشريح75.7758278.265امينة محمود طه1744210048

حلب(عام)درجة الماجستير في التشريح77.9837877.989عمر زياد الشيخ1745210414

حلب(عام)درجة الماجستير في التشريح76.0118077.606محمد احمد الدرويش1746210496

حلب(عام)درجة الماجستير في التشريح78.0887476.452آيه محمد زازو1747210108

حلب(عام)درجة الماجستير في التشريح75.1687675.5عبدهللا عبدالرزاق الحاج احمد1748210388

حلب(عام)درجة الماجستير في التشريح74.667574.796علي محمد حنيف بركات1749210829

حلب(عام)درجة الماجستير في التشريح75.2137474.727محمد وليد محمد1750210587
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حلب(عام)درجة الماجستير في التشريح75.0457474.627محمد توفيق محمد كمال سراج1751210513

حلب(موازي)درجة الماجستير في التشريح70.7756769.265آية عبد السالم حسين1752210099

دمشق(عام)درجة الماجستير في الجنين والوراثة77.487676.888قره بيت كيورك ارسالنيان1753210463

حلب(عام)درجة الماجستير في الجنين والوراثة80.8617980.116ريم يوسف العثمان1754210288

حلب(عام)درجة الماجستير في الجنين والوراثة74.958076.97غنوة محمد عمار شعبان1755210425

دمشق(عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج74.8667775.719عالء طارق برغله1756210777

دمشق(عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج73.767373.456آرين عبد الباقي علي1757110115

دمشق(عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج71.096869.854وسام خليل كحول1758111199

دمشق(عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج69.966969.576محمد فائق زيزفون1759110952

دمشق(عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج71.886368.328ابراهيم تركي علي1760110001

حلب(عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج77.4558279.273عبد الرزاق محمد بوشي1761210365

حلب(عام)درجة الماجستير في الخلية والنسج75.3988077.238محمد عبد المعطي محمد دحدوح1762210546

حلب(موازي)درجة الماجستير في الخلية والنسج73.0786670.246محمد حسين الفاضل1763210518

دمشق(عام)درجة الماجستير في الصحة العامة والطب الوقائي76.016973.206حبيب اياد سرور1764410102

دمشق(عام)درجة الماجستير في الصحة العامة والطب الوقائي74.866470.516سامي عبد الحميد العباس1765110513

دمشق(عام)درجة الماجستير في الصحة العامة والطب الوقائي73.8386570.302آيه جمال البوش1766210738

دمشق(عام)درجة الماجستير في الصحة العامة والطب الوقائي73.6916469.814سومر سمير مطر1767210767

دمشق(عام)درجة الماجستير في الصحة العامة والطب الوقائي71.376769.622أزهر حسن عمري17682110018

دمشق(عام)درجة الماجستير في الصحة البيئية والمهنية70.86769.28مصطفى محمد شرحولي1769410420

دمشق(عام)درجة الماجستير في الفيزيولوجيا الطبية80.488582.288محمد انور الحمادي1770110887

دمشق(عام)درجة الماجستير في الفيزيولوجيا الطبية81.588181.348عمر حسان عبد الحق1771110689

دمشق(عام)درجة الماجستير في الفيزيولوجيا الطبية78.327576.992أحمد يزن عبد اللطيف الميداني1772110141

دمشق(عام)درجة الماجستير في الفيزيولوجيا الطبية75.657976.99رباب عصام خضور1773410019

دمشق(عام)درجة الماجستير في الفيزيولوجيا الطبية71.966870.376وسام نهيد سلوم1774111202

دمشق(عام)درجة الماجستير في االستقصاءات الكهربية الفيزيولوجيا72.367573.416يمان محمد كلثوم1775310782

دمشق(عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة90.539090.318محمد محمد الحايك1776110961

دمشق(عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة82.268181.756محمد زاهر عماد الدين الصباغ1777110920

دمشق(عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة80.068481.636هديل هشام األرمش1778111169

دمشق(عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة80.148381.284ريم محي الدين اللحام1779110461

دمشق(عام)درجة الماجستير في األدوية والمداواة79.548280.524محمد تامر منذر الجودي المغربي1780110901

دمشق(عام)درجة الماجستير في األحياء الدقيقة71.897271.934نجاه خالد المصري1781111097

دمشق(عام)درجة الماجستير في األحياء الدقيقة71.577171.342محمد راغب الحسن1782110916

دمشق(عام)درجة الماجستير في األحياء الدقيقة71.346970.404ماهر باسم عران1783410368

دمشق(عام)درجة الماجستير في األحياء الدقيقة70.946166.964مجدي فوزي ابواحمد1784110879

دمشق(عام)درجة الماجستير في األحياء الدقيقة68.236064.938عبد العزيز فواز االحمد1785111279
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دمشق(عام)درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية74.6787474.406محمد طالل محمود بكر1786210799

دمشق(عام)درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية75.397173.634محمد معتز احمد بعله1787110971

دمشق(عام)درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية71.697372.214غيث ياسين الحسين1788110718

دمشق(عام)درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية71.337070.798علي محمد حسن1789110675

دمشق(عام)درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية السريرية71.897874.334أنور غسان جرجس عيسى1790410525

دمشق(عام)درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية السريرية71.517572.906عيسى بهيذاد السليمان1791310487

دمشق(عام)درجة الماجستير في الكيمياء الحيوية السريرية70.086869.248جورج وسوف سلوم1792310159

دمشق(شواغر عرب)أمراض الجهاز الهضمي77.397877.634خلود علي الرمضان1793110306

دمشق(شواغر عرب)أمراض الغدد الصم واالستقالب والتغذية76.87676.48مريم لطيف عياش1794111020

الالذقية(شواغر عرب)الجراحة العظمية69.296969.174بشار دريد سلوم1795310112

دمشق(شواغر عرب)التوليد وأمراض النساء79.278280.362ساره محمد الدره1796110500

دمشق(شواغر عرب)التوليد وأمراض النساء74.457775.47راما سمير مفتاح1797110245

دمشق(شواغر عرب)أمراض العين وجراحتها78.367476.616الطاهر صفوان الحاج زين17982110008

حلب(شواغر عرب)أمراض العين وجراحتها74.67775.56حاتم عبد السالم الحبيب1799110263

الالذقية(شواغر عرب)أمراض العين وجراحتها73.747072.244لوليا عماد خميس1800110730

دمشق(شواغر عرب)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها75.97073.54لينا حسان عبد السالم1801110835

دمشق(شواغر عرب)أمراض األذن واألنف والحنجرة وجراحتها74.47173.04بروان شيخموس خليل1802510017

حلب(شواغر عرب)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس75.0716872.242نور محمد كمال الدين الجفا1803210515

الالذقية(شواغر عرب)األمراض الجلدية والزهرية واألمراض المنقولة بالجنس75.338378.398النا محمد تيغار1804310542

رغبات مرفوضة90.169090.096لينار نزار حجير1805110836

رغبات مرفوضة89.558888.93احمد محمود قدور1806110028

رغبات مرفوضة88.8058788.083النا محمد نضال شيط1807210472

رغبات مرفوضة86.98887.34سفانه احمد الناصر1808110529

رغبات مرفوضة86.058987.23نور سلمان حبيب1809310705

رغبات مرفوضة86.658887.19مؤيد أحمد شموط1810111065

رغبات مرفوضة84.839086.898صبا باهي ابو صعب1811110586

رغبات مرفوضة86.128886.872سالي وليم عيد1812110510

رغبات مرفوضة88.058586.83تيما محمد عيد1813230027

رغبات مرفوضة86.618786.766هديل سرحان ديوب1814310738

رغبات مرفوضة85.948886.764تولين محمد مهيب األتاسي1815110239

رغبات مرفوضة87.98586.74كارولينا سمير حسن1816110771

رغبات مرفوضة85.638886.578مياس محمد حمدي بكداش1817111071

رغبات مرفوضة88.278486.562كنانه محمد عيد1818230121

رغبات مرفوضة86.2638786.557روناهي عدنان حيدر1819210275

رغبات مرفوضة87.538586.518محمد نايف غيه1820110974
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رغبات مرفوضة87.498586.494شادي ابراهيم الكردي1821110491

رغبات مرفوضة86.128786.472بشرى محمد نقرش فهده1822110215

رغبات مرفوضة85.378886.422ربى محمد رضوان حافظ1823110376

رغبات مرفوضة84.648986.384ميس خليل منصور1824111078

رغبات مرفوضة85.248886.344روعه ركان حداقي1825110440

رغبات مرفوضة85.98786.34آية عبدالهادي الصالح1826110182

رغبات مرفوضة84.5168986.309شهد ماهر زقلوطة1827210332

رغبات مرفوضة88.458386.27رغده علي غصن1828110398

رغبات مرفوضة84.418986.246ساره عبد هللا جاموس1829310342

رغبات مرفوضة85.738786.238ليليان ايليا سرحان1830110103

رغبات مرفوضة85.668786.196راما شوكت علي1831230046

رغبات مرفوضة84.238986.138رغد حسان الحسن1832110389

رغبات مرفوضة82.889186.128صبا علي رجب1833310389

رغبات مرفوضة84.868886.116جيدا ماجد شاوي1834110261

رغبات مرفوضة82.869186.116يامن عزت حجير1835111221

رغبات مرفوضة86.8088586.084آية محمد نذير حللي1836210103

رغبات مرفوضة84.778886.062الياس عزات الحجه1837110083

رغبات مرفوضة85.428786.052ساره ياسين الشحادات1838110505

رغبات مرفوضة86.058686.03النا محمد حسام الحمصي1839110789

رغبات مرفوضة85.368786.016دياال وليد جروج1840410138

رغبات مرفوضة85.998685.994مريم محمد شعبان18412110149

رغبات مرفوضة83.988985.988إيهاب مصطفى رستم1842110119

رغبات مرفوضة84.628885.972لما رجب اسماعيل1843110801

رغبات مرفوضة85.9238685.953بيان حسن حسن1844210135

رغبات مرفوضة87.238485.938وجد محمد بدور1845230157

رغبات مرفوضة84.498885.894مريم علي معال1846310646

رغبات مرفوضة85.818685.886مروه سعيد االحمد1847111015

رغبات مرفوضة83.778985.862نيرمين جمال الدين عز الدين1848111138

رغبات مرفوضة85.078785.842حمزه احمد البزره1849110287

رغبات مرفوضة85.728685.832هناء محمد شفوني1850111180

رغبات مرفوضة83.648985.784سالم محمد الحريري1851110533

رغبات مرفوضة84.9458785.767مصطفى صبحي العيسى1852210619

رغبات مرفوضة86.258585.75أسيل صفوح اليوسفي1853110149

رغبات مرفوضة84.878785.722غيث عبد الهادي خليل1854230103

رغبات مرفوضة84.8438785.705نوران سعيد برصه مبيض1855210674
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رغبات مرفوضة84.828785.692محمد عمار محمد سمير كلثوم1856110944

رغبات مرفوضة86.88485.68لبنى علي بكيره1857110793

رغبات مرفوضة85.458685.67فرح علي رزوق1858310515

رغبات مرفوضة86.628485.572أريج محمد منذر طباع1859110145

رغبات مرفوضة85.268685.556ريم حسن الحسين1860110455

رغبات مرفوضة86.58485.5ايفا محسن ورده1861230009

رغبات مرفوضة84.458785.47كرم هزاع المحمد1862310532

رغبات مرفوضة85.098685.454فرح عدنان حسن1863110750

رغبات مرفوضة83.038985.418شذا كمال اشتي1864110570

رغبات مرفوضة83.638885.378عاصم رياض بزبوز1865110069

رغبات مرفوضة82.2619085.356اسامه عصام شعبان1866210735

رغبات مرفوضة86.9188385.35راما زهير الجي1867210198

رغبات مرفوضة86.888385.328رهف خالد محمدالحماده1868110417

رغبات مرفوضة86.218485.326علي عبد القادر اشرفي1869210405

رغبات مرفوضة84.178785.302ساره محمد خير الحلبي1870110502

رغبات مرفوضة84.6868685.211فرح عالء دراج1871230113

رغبات مرفوضة84.018785.206علي جهاد بركات1872230083

رغبات مرفوضة85.318585.186شذى اسامة طواهري1873111262

رغبات مرفوضة85.948485.164مرح وديع ابراهيم1874230136

رغبات مرفوضة87.188285.108حسن سليمان سلهب1875230034

رغبات مرفوضة84.428685.052مروه غسان عرنوس1876410415

رغبات مرفوضة83.78785.02رايا أحمد رمضان1877110368

رغبات مرفوضة83.628784.972ريتا محسن محمد1878310300

رغبات مرفوضة82.28984.92حنين وفيق اليقه1879310208

رغبات مرفوضة85.538484.918تقى حسان عبيد1880210144

رغبات مرفوضة86.818284.886آمه نور الدين ابراهيم1881110132

رغبات مرفوضة84.148684.884أميمة محمد خطيب1882110109

رغبات مرفوضة82.738884.838نها مطانس عوض1883410456

رغبات مرفوضة86.018384.806روان عبد الحكيم عثمان1884110427

رغبات مرفوضة84.668584.796محمد رغيد ايهم البلخي1885110918

رغبات مرفوضة83.988684.788هند محمد شحاده1886111182

رغبات مرفوضة83.268784.756سيلفانا سهيل ضاهر1887110560

رغبات مرفوضة83.258784.75لمى حمود يونس1888110802

رغبات مرفوضة85.248484.744روال ماجد األمعري1889110442

رغبات مرفوضة84.5418584.724جود محمد مازن سماقيه1890210150
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رغبات مرفوضة83.198784.714فاطمة محمد الطه1891110733

رغبات مرفوضة85.128484.672ماري ناهد مخول18922110120

رغبات مرفوضة83.788684.668ميس سليمان العفلق1893111079

رغبات مرفوضة84.378584.622فادي عطيه صباغ1894110724

رغبات مرفوضة82.3658884.619حسين علي الصالح1895210182

رغبات مرفوضة83.638684.578سالفه حسن علي1896310358

رغبات مرفوضة82.948784.564حنين خالد العجلوني1897110292

رغبات مرفوضة84.98484.54رانيه محمد حافظ محفوض1898110367

رغبات مرفوضة80.899084.534جوانا جورج يعقوب1899310154

رغبات مرفوضة84.218584.526غناء شامل عزام1900110713

رغبات مرفوضة84.078584.442آالء محمد الشردوب1901210093

رغبات مرفوضة86.598184.354هال مصطفى الشيخ يوسف19022110131

رغبات مرفوضة83.848584.304رهف محمود شعبان1903230054

رغبات مرفوضة85.158384.29زينب محمد عيسى1904310288

رغبات مرفوضة84.428484.252هالله صبحي فخر الدين1905111177

رغبات مرفوضة85.088384.248يارا مروان حميد1906111213

رغبات مرفوضة87.7457984.247مالك احمد بازركان1907210475

رغبات مرفوضة81.78884.22راما خالد ابو عيشه1908110351

رغبات مرفوضة81.038984.218نادين محمد زين الدين1909111089

رغبات مرفوضة85.6488284.188صبا مجد الدين سلمان1910230077

رغبات مرفوضة83.468584.076هادي بسام الصوص1911111142

رغبات مرفوضة83.48584.04علي محسن سعد1912310458

رغبات مرفوضة848484ندى اسماعيل شجاع1913111098

رغبات مرفوضة83.328583.992حال أسامات عبد الصمد1914410119

رغبات مرفوضة82.548683.924لوريت عيسى النصار1915110809

رغبات مرفوضة81.148883.884اسيل محمد عماد خطاب1916110057

رغبات مرفوضة84.438383.858لويزه حفيظ نصيف1917110812

رغبات مرفوضة82.418683.846أحمد حسان ماميه1918110124

رغبات مرفوضة83.728483.832زينب فؤاد البيش1919110485

رغبات مرفوضة81.698783.814هدى وسيم البيرقدار1920111167

رغبات مرفوضة84.3138383.787آية عبد المنعم جيعان1921210102

رغبات مرفوضة81.6358783.781عبد هللا عبد المحسن السيد عمر1922210379

رغبات مرفوضة82.968583.776رند احمد الملقي1923110353

رغبات مرفوضة86.967983.776وفاء ياسر كنجو1924111206

رغبات مرفوضة85.628183.772حسن عبدالكريم ابراهيم1925310178
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رغبات مرفوضة83.628483.772عبير ابراهيم نخله1926110644

رغبات مرفوضة82.958583.77ماريا محمد نقاوة1927110846

رغبات مرفوضة80.278983.762نهله زياد الخطاب19282110161

رغبات مرفوضة82.268683.756زين قحطان ميا1929310324

رغبات مرفوضة82.268683.756زيدان حازم زيدان1930110480

رغبات مرفوضة81.5838783.749اية احمد عيسانو1931210051

رغبات مرفوضة84.218383.726يوسف اسماعيل نده1932230165

رغبات مرفوضة83.548483.724دعاء محمد الناصيف1933310231

رغبات مرفوضة82.28683.72آيه فيصل القارية1934110186

رغبات مرفوضة82.868583.716سالم وليد الرافعي1935110535

رغبات مرفوضة84.178383.702سدير احمد سرحيل1936210311

رغبات مرفوضة84.098383.654ريم يعرب صالح1937230065

رغبات مرفوضة83.358483.61غاليه عصام الحاج1938110703

رغبات مرفوضة83.988383.588بيان محمد سيف الدين الحالق1939110228

رغبات مرفوضة83.988383.588روان باسل احمد1940230055

رغبات مرفوضة80.598883.554عمار محمود يوزقاتلي الخطيب1941110681

رغبات مرفوضة83.238483.538سالي نورس زوده1942310347

رغبات مرفوضة85.898083.534فرح احمد سامر الزمريق1943111471

رغبات مرفوضة83.888383.528زينب عبد اللطيف صقر1944310330

رغبات مرفوضة83.158483.49غروب مرزق بناوي1945310490

رغبات مرفوضة80.488883.488ايفين جميل شويش1946510123

رغبات مرفوضة85.88083.48احمد مظهر خليل1947310024

رغبات مرفوضة83.7988383.478لينا محمد موفق يبرق1948210483

رغبات مرفوضة83.118483.466رهام سهيل جمعة1949110365

رغبات مرفوضة81.758683.45غفران منير ادريس1950110711

رغبات مرفوضة81.718683.426هبه وحيد سليمان1951510084

رغبات مرفوضة85.648083.384سالم نزار المصري1952110534

رغبات مرفوضة82.9618483.376آيه عيسى المحمود1953210106

رغبات مرفوضة82.188583.308لبنى محمد صياح ابوالعيال1954110795

رغبات مرفوضة82.828483.292دياال احمد ابو حمدة1955110326

رغبات مرفوضة81.488683.288موريس هشام الحلوا1956111061

رغبات مرفوضة82.88483.28يمن إياد فحصة1957310772

رغبات مرفوضة83.458383.27حسام محمد الحايك1958110232

رغبات مرفوضة81.438683.258سالي علي يوسف1959110509

رغبات مرفوضة82.78483.22ديانا عبد هللا األحمر1960110329
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رغبات مرفوضة81.368683.216ريم عبد الناصر المشرف19612110069

رغبات مرفوضة84.028283.212اريج عبد الحكيم الدعاس1962110018

رغبات مرفوضة83.98283.14ريم عماد قره علي1963310305

رغبات مرفوضة81.228683.132ليالس بسام العيسى1964110821

رغبات مرفوضة83.218383.126امل تامر صديق1965110088

رغبات مرفوضة81.838583.098علي كامل عباس1966310456

رغبات مرفوضة83.818283.086علي نبيل صالح1967310472

رغبات مرفوضة81.038683.018مريم ديب ديب1968410416

رغبات مرفوضة82.368483.016رهف محمدجميل فنيش1969110422

رغبات مرفوضة84.368183.016ميار عدنان شعبان1970310672

رغبات مرفوضة81.658582.99منار عامر الحاج حسين1971111043

رغبات مرفوضة82.978382.982والء يوسف قره جولي الكردي1972111207

رغبات مرفوضة82.9718382.982محمود محمد جمعه سليمان1973210601

رغبات مرفوضة84.268182.956مريم محمد المصطفى19742110148

رغبات مرفوضة82.268482.956البتول محمدسامي مرير1975110070

رغبات مرفوضة80.928682.952حسين عبود ادريس1976310186

رغبات مرفوضة82.98382.94راما خالد محشيه1977310249

رغبات مرفوضة84.878082.922حنان فرحان العطواني1978110289

رغبات مرفوضة80.858682.91ديانا أسامة ابو ترابي1979110203

رغبات مرفوضة82.1218482.872فاطمه احمد قنايه1980210438

رغبات مرفوضة80.118782.866حسن غسان الصاروخي1981310181

رغبات مرفوضة83.428282.852سليمان طالل العبدو1982410218

رغبات مرفوضة83.418282.846سدره سعيد حبيب1983310354

رغبات مرفوضة82.7138382.827فاطمه يعقوب عوان1984210452

رغبات مرفوضة84.6938082.815حنان سامر دبسي1985210192

رغبات مرفوضة81.998482.794رهف حسين السيد احمد1986110416

رغبات مرفوضة82.638382.778ايمان عبدالستار نورو1987110104

رغبات مرفوضة81.98482.74زينة محسن أسعد1988310334

رغبات مرفوضة80.528682.712مريم محسن رمضان1989410418

رغبات مرفوضة80.488682.688محمود احمد حسام حالق1990110993

رغبات مرفوضة79.148882.684ساره خالد سفر1991310341

رغبات مرفوضة81.148582.684زياد عبد السالم انطكلي1992310313

رغبات مرفوضة80.398682.634غدير نبيل الجاني1993410312

رغبات مرفوضة82.398382.634ساره يعرب حلوم1994310344

رغبات مرفوضة83.058282.63حسان غياث الزعبي1995110233
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الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 
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:معدل التفاضل

معدل التخرج % 60 
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة81.668482.596عال محمد ديب1996310430

رغبات مرفوضة78.318982.586ابراهيم محمود المنصور1997410005

رغبات مرفوضة80.318682.586فاطمه ماهر عاروض1998510056

رغبات مرفوضة81.638482.578علي زهير محمد1999310446

رغبات مرفوضة81.628482.572رهف نواف ناصر بيازيد2000110425

رغبات مرفوضة81.548482.524آيه مسلم زباد2001110187

رغبات مرفوضة81.498482.494لبنى بسام اسماعيل2002310544

رغبات مرفوضة82.158382.49أحمد فؤاد الشايب2003110131

رغبات مرفوضة82.158382.49رند ميخائيل الحصري2004110404

رغبات مرفوضة84.817982.486مروة نذير خنشور2005110892

رغبات مرفوضة82.118382.466يارا خليل عباس2006310755

رغبات مرفوضة84.078082.442اناغيم وليد ابو حمزه2007110093

رغبات مرفوضة81.398482.434لبانة محمد الدرويش2008410346

رغبات مرفوضة82.0518382.43عبدهللا عبدالمجيد محمد2009210389

رغبات مرفوضة80.058682.43محمد دياب سليمان2010110109

رغبات مرفوضة81.988382.388نيرمين محمد علوش2011111139

رغبات مرفوضة79.958682.37شمس صالح أبو ياسين20122110090

رغبات مرفوضة83.948082.364هال هاني بدوي2013111041

رغبات مرفوضة80.598582.354دعاء يحيى شيخ كدرو2014210215

رغبات مرفوضة81.918382.346عمار يونس خلوف2015410304

رغبات مرفوضة83.238182.338روان محي الدين نصري2016110434

رغبات مرفوضة82.558282.33راما غسان خليل بك2017310252

رغبات مرفوضة80.548582.324جعفر نور الدين غصه2018110245

رغبات مرفوضة79.868682.316ياسمين عز الدين باطيه2019111216

رغبات مرفوضة83.178182.302نور الهدى رضوان الجباوي2020111116

رغبات مرفوضة83.158182.29هيا مفيد مسلماني2021210701

رغبات مرفوضة79.1218782.272مارال جورج فرح2022210790

رغبات مرفوضة83.078182.242كندة يوسف علي2023110701

رغبات مرفوضة83.738082.238مي احمد العليج2024110942

رغبات مرفوضة82.948182.164منار علي قره فالح2025111045

رغبات مرفوضة80.278582.162اماني جمال المصلح2026510007

رغبات مرفوضة82.258282.15خديجه خالد سويدان20272110048

رغبات مرفوضة82.218282.126يعرب ناصر الشحود2028410512

رغبات مرفوضة82.218282.126سميره احمد بدوي عبد الصمد2029110469

رغبات مرفوضة81.498382.094فاتنه عبده كريم2030110721
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االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة79.998581.994ماهر عدنان علوش2031410369

رغبات مرفوضة83.977981.982وفاء محمد أيمن عبد الباقي الشربجي2032111205

رغبات مرفوضة79.278681.962روال احمد الحسن2033310295

رغبات مرفوضة81.188381.908سارة فائز البيطار2034110489

رغبات مرفوضة80.498481.894هيفاء أحمد اليوسف20352110176

رغبات مرفوضة81.148381.884كافية علي الحسين2036210036

رغبات مرفوضة82.4638181.877عبد الرحمن لطفي لوزي حباب2037210360

رغبات مرفوضة83.128081.872اسراء ماجد الطير2038110048

رغبات مرفوضة81.048381.824إسراء عامر السقا2039110114

رغبات مرفوضة78.998681.794زين العابدين لؤي أبو العروس2040310321

رغبات مرفوضة81.638281.778فرح عمار سلوم2041110751

رغبات مرفوضة84.967781.776يسر مصطفى مغربي2042210723

رغبات مرفوضة82.298181.774عمر بسام عرفه2043110687

رغبات مرفوضة83.597981.754سعيد عبد الرحمن سعدو2044110526

رغبات مرفوضة81.578281.742مرح عبد الكريم دردر2045111008

رغبات مرفوضة80.2288481.736رودين ديبو حسن2046210272

رغبات مرفوضة80.898381.734أبرار مزيد عبد هللا2047110120

رغبات مرفوضة80.878381.722يائيل احمد الشلح2048410502

رغبات مرفوضة80.858381.71روند رامي حمدان2049110443

رغبات مرفوضة82.168181.696هبه نبيل تلو2050111160

رغبات مرفوضة82.8258081.695جونه محمد ناظم مهروسه2051210160

رغبات مرفوضة83.467981.676سامر خلدون العبد الرزاق20522110077

رغبات مرفوضة80.098481.654عبير توفيق الورعه2053310418

رغبات مرفوضة81.398281.634محمد ناظم الحموي2054110973

رغبات مرفوضة79.378581.622صالح نزار بالل2055410247

رغبات مرفوضة80.698381.614رنيم صفوح النجار2056110407

رغبات مرفوضة82.688081.608الحسن علي القصاب2057110074

رغبات مرفوضة81.278281.562محمد أسامة السهلي2058110892

رغبات مرفوضة78.528681.512فرح عامر البدري2059510059

رغبات مرفوضة81.818181.486ربا محمد شعيريه2060110375

رغبات مرفوضة79.148581.484كارول جاك منيرجي2061510062

رغبات مرفوضة79.798481.474زينه عدنان اليونس2062110486

رغبات مرفوضة79.128581.472بيان فاروق هزيمة2063110226

رغبات مرفوضة79.128581.472احمد اسماعيل الحسين2064110015

رغبات مرفوضة79.788481.468هبه محمد مازن المجاهد2065111156
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الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج
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الوطني

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 60 

+

عالمة االمتحان الوطني% 40 

الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة79.098581.454ياسمين غسان الحسين2066111217

رغبات مرفوضة83.097981.454محفوظ وصفي بيجو20672110125

رغبات مرفوضة81.088281.448هبه محمد عبدهللا2068111154

رغبات مرفوضة81.7218181.432دريه ابراهيم سقعان2069210212

رغبات مرفوضة79.78481.42هيا وليد محجوب2070111189

رغبات مرفوضة81.0288281.416هبه خالد خندش2071210689

رغبات مرفوضة81.6818181.408روناهي عبد الرحمان عبدو2072210274

رغبات مرفوضة79.668481.396مقدام حسن االبيض2073111034

رغبات مرفوضة80.318381.386روان محمد ابراهيم2074230058

رغبات مرفوضة82.298081.374مايا حسن بركات2075110864

رغبات مرفوضة80.958281.37ماريه طارق شهيد2076110849

رغبات مرفوضة80.288381.368شهد زياد محمد العلوش النويجي2077510133

رغبات مرفوضة82.1938081.315أنس رضا بدوي2078210074

رغبات مرفوضة80.1868381.311بريفان عبد الحنان رشيد2079210123

رغبات مرفوضة80.818281.286ليال شحاده وهبه2080110817

رغبات مرفوضة79.478481.282فاطمة محمد راعي2081310505

رغبات مرفوضة81.448181.264سنا اسعد شعيريه2082110544

رغبات مرفوضة79.438481.258سومر احمد سلطانة2083310375

رغبات مرفوضة80.748281.244أليف احمد معمو2084210082

رغبات مرفوضة80.048381.224مهى سامر عقاد2085410431

رغبات مرفوضة81.378181.222يوسف معن العودات2086111239

رغبات مرفوضة82.038081.218غزل محمد بسام غزال2087110705

رغبات مرفوضة79.998381.194نوفين عثمان درويش2088111137

رغبات مرفوضة80.618281.166علي محمد علي2089410291

رغبات مرفوضة79.938381.158محمود محمد حرب2090111002

رغبات مرفوضة80.568281.136سالي نبيل حرفوش2091310346

رغبات مرفوضة80.558281.13تّمام ناصر الخضور2092410089

رغبات مرفوضة81.878081.122سلمى محمد زكي البستنلي2093110459

رغبات مرفوضة78.518581.106لبنى موفق ابو راس2094110715

رغبات مرفوضة75.838981.098فاطمة هاشم خلف2095110735

رغبات مرفوضة79.118481.066دانا وليد الشهابي2096210206

رغبات مرفوضة79.768381.056علي محسن ارسالن2097310457

رغبات مرفوضة81.758081.05ماري احمد علي2098110843

رغبات مرفوضة79.758381.05رزان عبدهللا حنجر2099110380

رغبات مرفوضة77.088781.048جويل عاطف عيسى2100110258
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة82.3887981.032حسن فؤاد يونس2101230035

رغبات مرفوضة80.388281.028سارية محي الدين الكيالني2102110506

رغبات مرفوضة79.048481.024هيا غسان صالح2103111186

رغبات مرفوضة77.628680.972ثناء ياسين السلومي2104410090

رغبات مرفوضة81.618080.966ايمن رضوان ابو رجبه نشار2105110107

رغبات مرفوضة78.248580.944نينار باسم اللحام2106111140

رغبات مرفوضة80.218280.926علي بسام مهنا2107310441

رغبات مرفوضة81.548080.924ريماز ايمن الحموي2108110468

رغبات مرفوضة80.28280.92عمار عبدهللا فالح2109510052

رغبات مرفوضة82.847880.904سماح أحمد جهيم2110110540

رغبات مرفوضة84.157680.89ديانا انطونيوس كركوتي2111230042

رغبات مرفوضة80.788180.868دانيه خليل ابراهيم2112110317

رغبات مرفوضة78.098580.854كينده احمد اوسي2113310538

رغبات مرفوضة80.748180.844ايلي نادر منجه2114310060

رغبات مرفوضة80.728180.832شادي فراس بالطة2115110565

رغبات مرفوضة78.728480.832أحمد نعيم علي2116310072

رغبات مرفوضة78.698480.814غيداء علي ابراهيم2117310500

رغبات مرفوضة79.358380.81عز الدين عبد الحكيم عليا2118110649

رغبات مرفوضة77.348680.804يارا علي جنيدي2119410497

رغبات مرفوضة79.348380.804هبة هللا طه حاج طه2120111146

رغبات مرفوضة81.3338080.799رغد محمد مصطفى2121210258

رغبات مرفوضة83.987680.788سميه عبدالحليم علي2122110061

رغبات مرفوضة79.3068380.783نجالء احمد مدور الدرويش2123210647

رغبات مرفوضة78.638480.778نانسي عز الدين حسامو2124310682

رغبات مرفوضة83.967680.776هبه محمد علي21252310145

رغبات مرفوضة81.937980.758ايناس عبد القادر األحمد2126110074

رغبات مرفوضة79.9158280.749هيا ثابت داخل2127210695

رغبات مرفوضة79.98280.74غفران رياض العتيبي2128110708

رغبات مرفوضة78.5468480.727قمر عصام أيوبي2129210464

رغبات مرفوضة79.148380.684لما ماجد حبيب2130310552

رغبات مرفوضة82.457880.67اليان جرجس ابوعيد2131410020

رغبات مرفوضة81.7817980.668رنيم مواس صادق2132210266

رغبات مرفوضة81.727980.632عبير ماهر منصور2133110646

رغبات مرفوضة78.368480.616انغام نعمان سلوم2134110100

رغبات مرفوضة78.298480.574حال بديع شبوع2135410120
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة82.297880.574غدير طه القدور2136410038

رغبات مرفوضة79.618280.566سولين محمد صبيح بركات2137310374

رغبات مرفوضة79.68280.56لينا وائل متوج2138310575

رغبات مرفوضة76.898680.534احمد حذيفه علي شحود2139410006

رغبات مرفوضة79.558280.53ندى علي قندقجي2140410449

رغبات مرفوضة82.2167880.529محمد عادل محمد نور قضيماتي2141210064

رغبات مرفوضة78.218480.526يامن احمد فانوس2142410501

رغبات مرفوضة82.217880.526منال صبحي الجد21432110153

رغبات مرفوضة78.848380.504رغد محمد عزام2144110395

رغبات مرفوضة80.168180.496كاترين خضر بربر2145310524

رغبات مرفوضة81.457980.47نور محمد عامر األبرش2146111129

رغبات مرفوضة80.728080.432يونس نواف غنام2147111243

رغبات مرفوضة80.718080.426فداء فواز كعك2148110746

رغبات مرفوضة77.338580.398ميرنا فارس معمر2149111074

رغبات مرفوضة79.978180.382ضرار عبد الوهاب الحمادي2150210349

رغبات مرفوضة81.9717880.382أحمد عبد الهادي كلش2151210009

رغبات مرفوضة81.937880.358ايناس محمد لطفي المنجد2152110111

رغبات مرفوضة79.888180.328محمد ياسر محمد زياد الخجا2153110985

رغبات مرفوضة81.197980.314نرمين كمال الزغبي2154111103

رغبات مرفوضة79.858180.31حنين ايسر الحسن2155110291

رغبات مرفوضة79.188280.308ناتالي محمد عمران2156310755

رغبات مرفوضة82.467780.276زينب عصام عيسى2157310331

رغبات مرفوضة80.448080.264ابراهيم الخليل ابراهيم الشيخ2158110003

رغبات مرفوضة82.437780.258شهد عماد عبد الخالق21592110091

رغبات مرفوضة79.7588180.254بتول عبد المنعم خطاب2160210116

رغبات مرفوضة82.397780.234يارا محمد سامر التركماني األبيض2161111092

رغبات مرفوضة80.348080.204رهام نور الدين علي2162310244

رغبات مرفوضة77.668480.196لميس محمد محمود2163310557

رغبات مرفوضة78.3238380.193ايه محمد جمال عثمان2164210059

رغبات مرفوضة75.618780.166باسل محمد صقر2165310101

رغبات مرفوضة78.938280.158عبدالرحمن ابراهيم جيزاوي2166410262

رغبات مرفوضة81.597880.154سامر نبيل خضر2167230069

رغبات مرفوضة78.918280.146يوال وائل عبيد دبوس2168111242

رغبات مرفوضة77.558480.13سالم عبد العزيز العواد2169110531

رغبات مرفوضة80.847980.104روان منير الحكيم2170110435
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة80.8387980.102سمر محمد الحاج2171210320

رغبات مرفوضة79.4888180.092أحمد جميل دملخي2172210069

رغبات مرفوضة78.778280.062النا هيثم الحموي2173110790

رغبات مرفوضة78.058380.03لور نبيل نكزي2174110807

رغبات مرفوضة82.77680.02دانيه نبيل مفتاح2175110284

رغبات مرفوضة77.368480.016رنيم صبحي الديري2176110406

رغبات مرفوضة80.028080.012فرح فاخر ابو رياح المخلالتي2177110677

رغبات مرفوضة82.027780.012ريم عبدالنور حسن2178310265

رغبات مرفوضة80.667979.996زينه بسام الجندي2179310335

رغبات مرفوضة79.998079.994ميرنا حسين خضر2180111073

رغبات مرفوضة78.658279.99ريم حسين العلي السليمان2181210287

رغبات مرفوضة78.588279.948علي بدر سليمان2182410279

رغبات مرفوضة77.248479.944ماسه محسن سعيد2183110853

رغبات مرفوضة79.898079.934اشراق عبد المهيمن رجب2184110060

رغبات مرفوضة79.218179.926احمد ابراهيم محمد2185310007

رغبات مرفوضة78.548279.924نور هشام عيسى2186111132

رغبات مرفوضة77.878379.922رنيم هيثم معال2187230052

رغبات مرفوضة81.187879.908كرم نوفل زوده2188410334

رغبات مرفوضة81.827779.892غزل مرهف حجار2189410314

رغبات مرفوضة81.127879.872عبد الباقي محمد رياض كبريته2190110616

رغبات مرفوضة78.4268279.855يمنى مصطفى القدور2191210824

رغبات مرفوضة79.78079.82سالم عماد عجلوني2192110532

رغبات مرفوضة79.678079.802لينا عدنان الرستم2193410361

رغبات مرفوضة78.38279.78مجد هيثم كاتبه2194110877

رغبات مرفوضة78.298279.774ريم احمد شقوف2195410185

رغبات مرفوضة80.257979.75ميري سرحان ابراهيم2196410440

رغبات مرفوضة78.918179.746فاطمه احمد السعيد2197510104

رغبات مرفوضة76.28579.72مالك عيد عساف2198111036

رغبات مرفوضة80.837879.698راما محمد كمال النحالوي2199110314

رغبات مرفوضة79.4718079.682ايمان نواف الجفال2200210057

رغبات مرفوضة78.788179.668اريج خالد العمر2201110034

رغبات مرفوضة80.7557879.653فاطمة ياسر الحاج مصطفى2202210437

رغبات مرفوضة79.428079.652نسرين سميع جوالق2203111104

رغبات مرفوضة77.418379.646منار يونس سرحيل2204310660

رغبات مرفوضة79.398079.634ليليان هيثم الراعي2205110828
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة77.3758379.625فاطمه حسين الكنعان2206210785

رغبات مرفوضة79.358079.61علي حسن مراقو2207310443

رغبات مرفوضة78.678179.602ريم فارس هيالنه2208110458

رغبات مرفوضة78.668179.596ياسر محمد المحمد2209510120

رغبات مرفوضة80.657879.59دانيا عبد المجيد حمصي2210210209

رغبات مرفوضة77.978279.582فراس محمد غالب علي كردي2211510058

رغبات مرفوضة79.298079.574رشا ابراهيم العلي2212410159

رغبات مرفوضة78.628179.572هاجر محمد تمام حايك2213310725

رغبات مرفوضة79.857979.51جمال احمد الحواط2214310148

رغبات مرفوضة79.178079.502حسين علي زوبلو2215310187

رغبات مرفوضة77.8168279.489راما عبدالهادي حردان2216210228

رغبات مرفوضة78.428179.452نغم فريد خزعل2217410454

رغبات مرفوضة77.738279.438ساره علي عساف2218310343

رغبات مرفوضة78.388179.428بشرى خالد المحمد2219510095

رغبات مرفوضة81.717679.426سوسن ابراهيم ريشه2220230074

رغبات مرفوضة77.038379.418عمار شهاب الدين محمد2221410547

رغبات مرفوضة77.6688279.4سارة يوسف السعد2222210303

رغبات مرفوضة77.658279.39ربى مروان دباغ2223310260

رغبات مرفوضة78.978079.382مريم طالل صالح2224310645

رغبات مرفوضة81.637679.378حسين عمر الخليل2225210861

رغبات مرفوضة79.627979.372حمزه زكوان حمدو2226310200

رغبات مرفوضة77.58279.3مهند فهد السحلي2227210809

رغبات مرفوضة80.147879.284محمد محمد فاروق كلش2228110964

رغبات مرفوضة78.758079.25ايهاب جادهللا زين الدين2229310067

رغبات مرفوضة76.748379.244بيان عبد الفتاح عبد القادر2230310122

رغبات مرفوضة78.028179.212هبه آصف مروشيه2231310730

رغبات مرفوضة78.0168179.209آالء عبدالسالم حائك2232210737

رغبات مرفوضة76.688379.208صبا انور العبوش2233510044

رغبات مرفوضة77.988179.188حياة حاتم ستوت2234110294

رغبات مرفوضة76.648379.184ابراهيم عبد المعين الصيادي2235410004

رغبات مرفوضة79.817879.086ماريا كمال شيخ عرابي2236110845

رغبات مرفوضة80.4687779.08حسن حسين شيخ محمد2237210172

رغبات مرفوضة81.137679.078صفا مفيد العدوي2238410162

رغبات مرفوضة77.128279.072رشا هالل محمد2239110386

رغبات مرفوضة78.458079.07سوزان وفيق علي2240110552
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عالمة االمتحان 

الوطني

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 60 

+

عالمة االمتحان الوطني% 40 

الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة79.1167979.069رؤى عبد الكريم شيخ2241210279

رغبات مرفوضة81.757579.05شذا أحمد دحدوح2242110497

رغبات مرفوضة79.077979.042محمد طالل يوسف2243310608

رغبات مرفوضة76.398379.034عبد الرحمن عبد المنعم بركات22442110098

رغبات مرفوضة80.387779.028أنغام عبد الهادي قزعور2245410053

رغبات مرفوضة78.3568079.013عال أحمد شيخ امين2246210396

رغبات مرفوضة75.028579.012ايناس محمد سعيد ماردنلي2247110110

رغبات مرفوضة82.3157478.989جودي محمود حرح2248210154

رغبات مرفوضة78.278078.962علي مظهر اسبر2249310468

رغبات مرفوضة80.267778.956أحمد بسام قره فالح2250310070

رغبات مرفوضة75.588478.948فادي عبدهللا الرويلي2251410317

رغبات مرفوضة76.918278.946فرح زياد شريف الحداد2252410325

رغبات مرفوضة78.238078.938ايناس مروان كامل2253110112

رغبات مرفوضة76.888278.928عبد القادر عبد العزيز نجار2254410260

رغبات مرفوضة81.5117578.906آالء عماد اقرع2255210092

رغبات مرفوضة84.167178.896تاال هيثم غانم2256230026

رغبات مرفوضة78.827978.892ساندرا وديع حنا2257110516

رغبات مرفوضة76.7968278.877محيا عماد عطره2258210853

رغبات مرفوضة77.48178.84مصطفى محمد عبد السالم2259111025

رغبات مرفوضة78.068078.836لجين أحمد طراف2260410347

رغبات مرفوضة78.0088078.804ريان زهير ناصر2261210283

رغبات مرفوضة78.647978.784ماهر نزار ابراهيم2262310583

رغبات مرفوضة77.968078.776سعاد مروان قادري2263110525

رغبات مرفوضة77.268178.756رانية عبد الرحمن الميداني2264110366

رغبات مرفوضة79.917778.746هبه تيسير الوادي2265111018

رغبات مرفوضة77.218178.726سليمان محسن محمد2266310364

رغبات مرفوضة79.1867878.711الزهراء كمال الدين قلعه جي2267210039

رغبات مرفوضة77.8538078.711راما ماجد حمام2268210229

رغبات مرفوضة76.58278.7أمثل ناجح سعيد2269310082

رغبات مرفوضة75.168478.696روان ابراهيم ميهوب2270310288

رغبات مرفوضة79.827778.692ديمه سالم محضر2271110337

رغبات مرفوضة78.417978.646بيان محمد كلثوم2272110159

رغبات مرفوضة77.078178.642أحمد ظاهر الحسين2273110127

رغبات مرفوضة81.077578.642عال محمد ياسين منصور2274110595

رغبات مرفوضة73.718678.626صبا عبد اللطيف عثمان2275310388
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة78.347978.604أليسا زهير ديوب2276230016

رغبات مرفوضة817578.6رزان كمال ابراهيم2277110381

رغبات مرفوضة75.528378.512افيستا ابراهيم احمد2278510122

رغبات مرفوضة76.858178.51محمد سليم محمد فهد المهيني2279410386

رغبات مرفوضة78.167978.496عال أمير محفوض2280110081

رغبات مرفوضة78.1587978.494سنا فؤاد ماشطه2281210323

رغبات مرفوضة78.157978.49آية جميل طرفي2282210098

رغبات مرفوضة78.1487978.488محمود زكريا الزين2283210598

رغبات مرفوضة78.137978.478النا عبد هللا نيوف2284310541

رغبات مرفوضة77.468078.476كريستينا هاني عزوز2285410336

رغبات مرفوضة76.798178.474يامن علي الخويلد2286210720

رغبات مرفوضة78.117978.466محمد بكر محمد حسام الدين ابو العال2287110899

رغبات مرفوضة76.778178.462رنيم محمد النقري2288410169

رغبات مرفوضة79.4287778.456نور الهدى محمود العيسى2289210660

رغبات مرفوضة78.097978.454رانيه جمال النبهان22902110059

رغبات مرفوضة78.717878.426هبة جمال حاج موسى2291210684

رغبات مرفوضة77.3658078.419محمد نور عبد السميع مصري2292210579

رغبات مرفوضة77.358078.41بلقيس عبدالسالم سليمان2293110223

رغبات مرفوضة76.688178.408مجد محسن سليمان2294410376

رغبات مرفوضة76.668178.396ستيفاني شارل عطا هللا2295311533

رغبات مرفوضة76.668178.396لجين معروف الحايك2296410348

رغبات مرفوضة77.328078.392وسام محمد محمد2297410364

رغبات مرفوضة78.6417878.384مصطفى محمد احمد2298210623

رغبات مرفوضة76.638178.378رهف مقداد مقديد2299110424

رغبات مرفوضة77.9637978.377لورين أحمد عبد الو2300210476

رغبات مرفوضة79.297778.374هند سمير سفاف2301111477

رغبات مرفوضة77.947978.364لبنى عدنان خدام2302310546

رغبات مرفوضة79.917678.346اسراء محمدتيسير البني2303110051

رغبات مرفوضة79.897678.334يزن أحمد ناصر2304310766

رغبات مرفوضة77.2238078.333ميس محمد درة2305210811

رغبات مرفوضة77.218078.326باور عباس أحمد2306510016

رغبات مرفوضة79.877678.322هبه هللا حبيب الشيخ عبيد2307310729

رغبات مرفوضة79.747678.244دعاء وليد شموط2308110324

رغبات مرفوضة79.057778.23رغد ماهر ابراهيم2309110392

رغبات مرفوضة77.058078.23سندس عبد الرحمن الصالح23102110085
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة77.048078.224ياسين أحمد حساني23112110182

رغبات مرفوضة75.018378.206نور الهدى علي كوبش2312310700

رغبات مرفوضة80.347578.204براء محمد قصير2313210121

رغبات مرفوضة76.988078.188رنا غسان زكريا2314310274

رغبات مرفوضة76.3018178.18مجد فضل الغزالي2315210489

رغبات مرفوضة79.627678.172رزان ناصر عيد2316110382

رغبات مرفوضة74.958378.17مرح نديم مصطفى2317410551

رغبات مرفوضة76.278178.162عمار محمد بوفرود2318310479

رغبات مرفوضة80.9257478.155كاترين منان مستو2319210466

رغبات مرفوضة78.257878.15زيد هيثم االحمد االبراهيم23202110072

رغبات مرفوضة79.577678.142مهند علي ابراهيم2321310665

رغبات مرفوضة79.567678.136أصيل محمد بشار العالوي2322110007

رغبات مرفوضة79.557678.13ماريا زهير درويش2323310581

رغبات مرفوضة78.1957878.117ليلى عارف منال محمد2324210479

رغبات مرفوضة78.177878.102مارينا رباح ديوب2325310582

رغبات مرفوضة79.4967678.097اميره محمد جمال قازان2326210046

رغبات مرفوضة77.497978.094نور يوسف مرعي2327111133

رغبات مرفوضة78.827778.092علي عارف سليمان2328410283

رغبات مرفوضة74.118478.066رقيه محسن رنجوس2329410163

رغبات مرفوضة80.0767578.045مريم يوسف طربوش2330210614

رغبات مرفوضة74.748378.044جمانه محمد الحسن الناصر23312110038

رغبات مرفوضة77.47978.04الرا اسعد عديره2332310539

رغبات مرفوضة78.717778.026سالم لطفي العثمان2333410217

رغبات مرفوضة79.367678.016علي محمد ابراهيم2334230090

رغبات مرفوضة77.3457978.007يارا محمد خطيب2335210717

رغبات مرفوضة76.018178.006آالء عدنان عيسى2336410058

رغبات مرفوضة76.598077.954روشان حسام الدين المصري2337110439

رغبات مرفوضة77.227977.932ربا حسن علي2338510132

رغبات مرفوضة77.1517977.89محمد فارس ابراهيم حنو2339210844

رغبات مرفوضة76.488077.888نانسي قحطان جلول2340310683

رغبات مرفوضة78.477777.882هيثم نائل الديك2341111191

رغبات مرفوضة78.467777.876مصعب محمود الشيخ عثمان2342111026

رغبات مرفوضة77.117977.866بتول احمد الدرزي2343110189

رغبات مرفوضة75.748177.844محمد بشير العبد الهوها2344510107

رغبات مرفوضة77.077977.842نوار عصام الجغامي2345111112
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الرقم 
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التخرج
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة79.7357577.841عبد الرحمن ماهر واعظ2346210362

رغبات مرفوضة77.737877.838رنيم محمد زهير األخرس2347110409

رغبات مرفوضة74.398377.834أسماء ماجد تقي الدين2348110147

رغبات مرفوضة78.377777.822هدى إبراهيم حوا العيس2349111163

رغبات مرفوضة79.6767577.805عمر نضال السماعيل2350210418

رغبات مرفوضة80.337477.798جعفر حسين يوسف2351310138

رغبات مرفوضة75.658177.79رهف نجدت يعقوب2352310287

رغبات مرفوضة79.647577.784فاطمه محمد العبدهللا23532110114

رغبات مرفوضة78.297777.774النا عدنان التشه2354110788

رغبات مرفوضة76.9487977.768ميس فهد مكانسي2355210641

رغبات مرفوضة75.618177.766نور آمر عشمه2356410462

رغبات مرفوضة80.2357477.741رزان عمار شحرور2357210248

رغبات مرفوضة76.238077.738آمنة خالد الخطيب2358110172

رغبات مرفوضة75.568177.736أمل اسماعيل اسماعيل2359510124

رغبات مرفوضة75.558177.73دانة احمد حسن2360210744

رغبات مرفوضة78.1867777.711ماريا جان بيطار2361210484

رغبات مرفوضة76.847977.704هبة هللا موسى ضيا2362111148

رغبات مرفوضة79.497577.694آيه حمزه عثمان2363110183

رغبات مرفوضة77.487877.688أمل انور السروجي2364110159

رغبات مرفوضة74.7968277.677فاطمه عبد الرزاق الخاروف2365210448

رغبات مرفوضة78.0787777.646مرام محمود مصري2366210609

رغبات مرفوضة74.068377.636يوسف أمين ذيب2367111235

رغبات مرفوضة80.7257377.635علي فخرالدين فخرو2368210406

رغبات مرفوضة76.697977.614مي قيس ديوب2369310670

رغبات مرفوضة77.3557877.613يمنى صالح الدين زينيه2370210822

رغبات مرفوضة77.357877.61زينب عمر الشمسيني2371410195

رغبات مرفوضة75.9718077.582ديانا أحمد الحسن2372210216

رغبات مرفوضة78.5967677.557حال محمد اسعد بدر2373210189

رغبات مرفوضة79.267577.556زياد عبد الكريم التلي2374110479

رغبات مرفوضة76.597977.554عدي مالك سليمان2375310422

رغبات مرفوضة77.927777.552سامر رجب االبراهيم2376410205

رغبات مرفوضة74.578277.542دعاء حسين االحمد2377410136

رغبات مرفوضة77.2157877.529بالل محمود عجاج2378210132

رغبات مرفوضة78.537677.518نيرمين عصام جزان2379310723

رغبات مرفوضة78.517677.506نورسال عبد االله حاج ادريس2380111136
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الرقم 

االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 

التخرج
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة77.167877.496رؤى محمد االسعد2381410125

رغبات مرفوضة79.1487577.488عال فهد عزيزه2382210400

رغبات مرفوضة80.417377.446يحيى كمال الجهني2383230163

رغبات مرفوضة81.077277.442فادي ماهر رحال23842110111

رغبات مرفوضة77.77777.42منى عبد الكريم عثمان2385410043

رغبات مرفوضة74.368277.416شيروان فهد شيخ سعيد2386110578

رغبات مرفوضة77.027877.412لبنى زياد الجوابره2387110711

رغبات مرفوضة75.658077.39نور دعاس فاضل2388410464

رغبات مرفوضة74.988177.388احمد محي الدين رمضان2389310023

رغبات مرفوضة76.9317877.358سحر مصطفى عجمية2390210309

رغبات مرفوضة75.5818077.348احمد نور جمال عقاد2391210026

رغبات مرفوضة76.917877.346ربى احمد العبد2392210749

رغبات مرفوضة77.577777.342ليلى موفق ابو راس2393110826

رغبات مرفوضة80.877277.322محمد بشار حسام الحموي ممشوق2394110898

رغبات مرفوضة76.27977.32لؤي محمد نصور2395310560

رغبات مرفوضة76.197977.314يحي محمد رقيه2396310764

رغبات مرفوضة76.177977.302مالفا احمد عبد الرحمن2397510128

رغبات مرفوضة76.7967877.277عهد عمر قوجه2398210420

رغبات مرفوضة78.7867577.271مرح عالءالدين الصالح2399210610

رغبات مرفوضة75.448077.264نور ابراهيم فياض2400310697

رغبات مرفوضة78.17677.26عزيز معتز مصه2401310423

رغبات مرفوضة76.7257877.235محمد أحمد العبود2402210503

رغبات مرفوضة79.377477.222ابراهيم عبدالناصر المشعان2403110009

رغبات مرفوضة76.77877.22يسرى ياسر عبدهللا2404111115

رغبات مرفوضة77.3287777.196عمار محمود رستم2405210840

رغبات مرفوضة78.647577.184سلمى محمد ماهر كيوان2406110537

رغبات مرفوضة73.978277.182يوسف فيصل االبراهيم2407410518

رغبات مرفوضة75.977977.182يزن زكوان دغا2408111225

رغبات مرفوضة75.967977.176فرح نهاد عال2409110753

رغبات مرفوضة76.627877.172نور محمد سلطان ترياقي2410111128

رغبات مرفوضة77.9487677.168محمد عبد هللا الشيخ علي2411210875

رغبات مرفوضة75.927977.152بيان محمد شيخ عبد القادر2412310123

رغبات مرفوضة75.9157977.149نور مراد حيدر2413210670

رغبات مرفوضة75.248077.144محمد مجد انس جعفو2414110960

رغبات مرفوضة77.897677.134ديانا مرهف بو حمدان2415110331
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة75.228077.132شفاء نزير خليل2416110574

رغبات مرفوضة75.887977.128صابرين محمود محمد جراح2417210340

رغبات مرفوضة75.877977.122آالء محمد علي2418310093

رغبات مرفوضة77.197777.114محمد سامي محمد اسامه داوودي2419110811

رغبات مرفوضة76.517877.106أحمد هيسم فتاح2420110140

رغبات مرفوضة77.167777.096خالد محمد احمد2421110300

رغبات مرفوضة77.827677.092لينه منير الشرع الحريري2422110839

رغبات مرفوضة74.468177.076هيا سلمان يونس2423310741

رغبات مرفوضة78.457577.07االء بسام ادريس2424110065

رغبات مرفوضة79.1087477.064نور عبدهللا شاميه2425210665

رغبات مرفوضة79.097477.054جيهان مقداد الواو2426110224

رغبات مرفوضة75.757977.05لجين محمد هزيمه2427110799

رغبات مرفوضة78.4037577.041محمد حسين الحسين2428210516

رغبات مرفوضة79.737377.038نور عبدالرزاق العبود24292110165

رغبات مرفوضة75.058077.03حال فراس قره جه2430310194

رغبات مرفوضة777777اسيل يوسف تركي2431110058

رغبات مرفوضة77.667676.996رهام نصر الدين اإلبراهيم2432410170

رغبات مرفوضة77.657676.99أنطون ميشيل غميض2433410006

رغبات مرفوضة74.988076.988نورا مالك يوسف2434310719

رغبات مرفوضة76.977776.982لمى محمد زير2435510064

رغبات مرفوضة78.257576.95هبة موفق الحرش2436111151

رغبات مرفوضة75.587976.948حسن علي جديد2437410541

رغبات مرفوضة76.917776.946سالم رضا جعباره2438110530

رغبات مرفوضة80.2317276.938دعاء ياسر زيدان2439210214

رغبات مرفوضة74.898076.934عال بشار طراف2440310426

رغبات مرفوضة75.5387976.922رناد محمد غسان الدباس2441210752

رغبات مرفوضة78.8587476.914شذى عبد الرزاق حاجي ولي2442210329

رغبات مرفوضة76.837776.898علي احمد امهنا2443310434

رغبات مرفوضة78.167576.896النا هيثم حنا2444110791

رغبات مرفوضة74.828076.892خالد عبد الكريم الحسن ابو زيد الحمود2445410128

رغبات مرفوضة74.818076.886فاطمه جهاد حراجلي2446110737

رغبات مرفوضة77.477676.882يارا محسن اسماعيل2447310085

رغبات مرفوضة79.4637376.877هاديه ماهر عياشي2448210682

رغبات مرفوضة78.117576.866لينه نزيه حرب2449110750

رغبات مرفوضة75.447976.864مريم حسن الديوب2450111018
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة77.447676.864يارا هيثم درغام2451310758

رغبات مرفوضة78.097576.854احمد فاروق خليل2452310016

رغبات مرفوضة76.097876.854رنا فهمي سماقيه2453210263

رغبات مرفوضة76.737776.838عبدهللا بسام ضباب2454210386

رغبات مرفوضة78.067576.836مهند مصطفى غزالن2455111057

رغبات مرفوضة78.7167476.829عبيده أحمد قناص2456210866

رغبات مرفوضة76.037876.818رزان علي أحمد السليمان2457410158

رغبات مرفوضة78.037576.818شيرين مكرم قبالن2458110582

رغبات مرفوضة75.347976.804روان احمد الميهوب2459310289

رغبات مرفوضة767876.8فرح شعبان سلمان2460310513

رغبات مرفوضة77.317676.786يزن علي محمود2461410508

رغبات مرفوضة76.647776.784اسمى عبداالله التركماني2462410012

رغبات مرفوضة74.648076.784انغام سامر بويحيى2463310057

رغبات مرفوضة72.628376.772ذهيبه خليل مخلف الجعبر الصالح2464110343

رغبات مرفوضة74.5938076.755براءه احمد حيدر2465210122

رغبات مرفوضة79.9167276.749محمد علي سالمه2466210553

رغبات مرفوضة76.577776.742ليالس كمال النجدي2467110823

رغبات مرفوضة78.547476.724نور نبيل دحدوح2468111131

رغبات مرفوضة77.2087676.724راما احمد كريم2469210747

رغبات مرفوضة79.27376.72والء احمد غسان خانكان2470110145

رغبات مرفوضة75.867876.716علي عبد المنعم غانم2471310451

رغبات مرفوضة75.867876.716ماري محمد الحسين2472410366

رغبات مرفوضة76.497776.694محمد معاذ شريف عطايا2473110970

رغبات مرفوضة77.147676.684امجد احمد الفراج2474110087

رغبات مرفوضة78.4667476.679راما محمد مجد الدين عيروض2475210238

رغبات مرفوضة79.117376.666سعاد بسام أبو ربعية24762110079

رغبات مرفوضة77.087676.648ماسة غياث الخضري2477110852

رغبات مرفوضة77.747576.644أريب سعيد القاسم2478310062

رغبات مرفوضة75.067976.636علياء فؤاد علوش2479110677

رغبات مرفوضة73.058276.63أسد حافظ السلوم2480410047

رغبات مرفوضة77.7167576.629احمد عبد الكريم حمزه2481210014

رغبات مرفوضة77.717576.626كنانه فواز ادنوف2482410340

رغبات مرفوضة75.77876.62هبه عدنان عبدالحي2483111152

رغبات مرفوضة79.017376.606محمد حذيفة عاصم العثمان24842110128

رغبات مرفوضة79.677276.602محمد ناصر أحمد2485310623
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة76.317776.586محمد عامر مأمون تغلبي2486110933

رغبات مرفوضة76.9717676.582ريام كارم يوسف2487210757

رغبات مرفوضة78.977376.582عبد الرحمن محي الدين مدور2488110624

رغبات مرفوضة78.977376.582فهميه مروان الرختوان2489410229

رغبات مرفوضة78.37476.58مرح نصر الخرفان2490410411

رغبات مرفوضة76.297776.574حسام الدين عبد الهادي منال علي2491410103

رغبات مرفوضة74.957976.57هود كمال نعمه2492410484

رغبات مرفوضة76.9237676.553بانة محمد نوار األفندي2493210113

رغبات مرفوضة76.9067676.543دانيه محمود جليالتي2494210211

رغبات مرفوضة76.237776.538احمد مصطفى حنوش2495210024

رغبات مرفوضة78.227476.532علي عدنان المحسن2496410285

رغبات مرفوضة75.5387876.522محمد زكريا محمد ناجي بريمو السمان2497210528

رغبات مرفوضة75.5367876.521رؤى عبد الرحمن قدح2498210278

رغبات مرفوضة81.496976.494آيه سمير بندق2499110185

رغبات مرفوضة78.157476.49سوزان نبيه السليمان2500410231

رغبات مرفوضة76.127776.472ريما محمد ميهوب2501310310

رغبات مرفوضة79.427276.452فاطمه عمران الصالح2502110739

رغبات مرفوضة76.757676.45وصال منذر غميره2503310749

رغبات مرفوضة76.087776.448علي محمد صالح2504410290

رغبات مرفوضة77.37576.38روني بهجت الصيفي2505110212

رغبات مرفوضة75.297876.374فادي منيب جروس2506410319

رغبات مرفوضة77.277576.362محمد هيسم ابراهيم شعبان2507110981

رغبات مرفوضة75.267876.356محمد هيثم حمود2508310560

رغبات مرفوضة79.267276.356لياس هالل سلوم2509110816

رغبات مرفوضة75.917776.346شيم محمد طالل المصري2510110584

رغبات مرفوضة78.567376.336جوى ناصر محمد شريف2511310162

رغبات مرفوضة77.2087576.324يوسف عز الدين مصباح زيدان2512210729

رغبات مرفوضة75.857776.31آيات وليد صيبعه2513110178

رغبات مرفوضة75.177876.302قصي طالب صارم2514310520

رغبات مرفوضة73.8338076.299اسماء عبد الناصر خلوف طلب2515210032

رغبات مرفوضة75.157876.29زهراء محمد اسامه عيساوي2516110476

رغبات مرفوضة78.487376.288هيلينا عيسى حمود2517111192

رغبات مرفوضة73.8088076.284ابراهيم راجي طنوس2518210003

رغبات مرفوضة78.447376.264ميزر مرهف السباعي2519410443

رغبات مرفوضة77.077576.242روان محمد تحسين الكل2520110430
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2022 - 2021    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

رغبات مرفوضة72.398276.234سلمى احمد دنوره2521310359

رغبات مرفوضة77.717476.226محمد حمزة محمد عماد الحلبي2522110909

رغبات مرفوضة77.717476.226كنده وديع السبع2523110702

رغبات مرفوضة76.377676.222محمد علي ياسر االحمد25242110133

رغبات مرفوضة75.77776.22مهند شحاذه المحمد2525510113

رغبات مرفوضة74.367976.216انعام صالح الطحان2526110099

رغبات مرفوضة79.027276.212محمد فراس محمد ماهر الشاطر2527410392

رغبات مرفوضة75.687776.208احمد حسان سقا2528110016

رغبات مرفوضة74.337976.198مرح عثمان جمعه2529510073

رغبات مرفوضة76.337676.198إناس نصر حلس2530210063

رغبات مرفوضة75.657776.19دانا علي حلواني2531110311

رغبات مرفوضة75.657776.19فراس مرهف سيف الدين2532410324

رغبات مرفوضة74.987876.188سومر محمد صقر2533310377

رغبات مرفوضة73.648076.184علي احمد المخلوف2534410278

رغبات مرفوضة78.967276.176ثريا فريد نصور2535310131

رغبات مرفوضة74.297976.174ريم ياسر األحمد2536310307

رغبات مرفوضة76.287676.168يزن محمد عباس2537410510

رغبات مرفوضة75.617776.166ريام مهيدي االصيل2538210281

رغبات مرفوضة78.247376.144محمد نور محمود حوا2539410398

رغبات مرفوضة78.2337376.139تسنيم محرم علي2540210141

رغبات مرفوضة77.5517476.13بانه عبد السالم معروف2541210114

رغبات مرفوضة76.887576.128رنيم جمال سالمة2542410167

رغبات مرفوضة78.2067376.123حذيفه محمد االحمد2543210166

رغبات مرفوضة77.527476.112غفران محمد علي الخاني25442110108

رغبات مرفوضة79.517176.106محمد كرم محمود محمد2545110957

رغبات مرفوضة76.177676.102عزالدين يوسف بكر2546110650

رغبات مرفوضة74.147976.084مروة عدنان السليمان2547111014

رغبات مرفوضة77.477476.082آالء منير احمد2548310094

رغبات مرفوضة76.1217676.072صبا حسن حسن2549210341

رغبات مرفوضة76.067676.036كنان احمد مرعي2550410168

رغبات مرفوضة74.037976.018راما محمد قدح سليم2551410146

رغبات مرفوضة77.357476.01محمد منذر بالل2552310620

رغبات مرفوضة76.6837576.009سنا حسان زوائدي2553210322

رغبات مرفوضة767676هشام عادل النويران2554111172

رغبات مرفوضة74.667875.996آيا أمين وسوف2555310098
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2022 - 2021    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

رغبات مرفوضة77.997375.994يارا احمد ابراهيم2556310754

رغبات مرفوضة76.657575.99احمد عبد القادر نحاس2557210013

رغبات مرفوضة77.977375.982منال نواف الحمدان2558110929

رغبات مرفوضة74.637875.978بتول محمد جمال طنطه2559110194

رغبات مرفوضة75.9567675.973فوزي محمد كامل شيخ غنوم2560210461

رغبات مرفوضة79.9417075.964محمد سمير شعبوق2561210535

رغبات مرفوضة77.277475.962آالء عصام سعيد2562110170

رغبات مرفوضة77.937375.958لوتس مخلص صالح2563310061

رغبات مرفوضة73.238075.938هبه تامر شمسي باشا2564410475

رغبات مرفوضة74.537875.918راما نضال وزاز2565310254

رغبات مرفوضة75.197775.914سلطان سيدو اوسو2566510041

رغبات مرفوضة77.117475.866رنيم أديب عمران2567310275

رغبات مرفوضة76.447575.864مروه نصر حمودي2568310641

رغبات مرفوضة76.427575.852أحمد نور الدين النداف2569110138

رغبات مرفوضة75.037775.818كرم خالد الحسون2570110774

رغبات مرفوضة75.017775.806سينين محمد النبشة2571110564

رغبات مرفوضة757775.8ساره حسن الدنيا2572410025

رغبات مرفوضة75.657675.79نور الهدى اسعد عكاشه2573310698

رغبات مرفوضة78.3187275.79رجب احمد العمر2574210247

رغبات مرفوضة77.627375.772لين معين الرحيه2575310500

رغبات مرفوضة79.67075.76إيفلين زهير حماد2576110079

رغبات مرفوضة74.9057775.743محمد زكريا وليد الرزوق2577210529

رغبات مرفوضة76.897475.734بيان عدنان المر2578410083

رغبات مرفوضة77.557375.73رند علي حسين2579230050

رغبات مرفوضة77.547375.724شغف صفوان البعجوري2580110502

رغبات مرفوضة76.857475.71آيه احمد الشربجي2581110140

رغبات مرفوضة79.517075.706زهراء عادل الحاجي2582210292

رغبات مرفوضة74.177875.702علي هاشم الحالق2583410295

رغبات مرفوضة74.837775.698ساره فراس المسالمه2584110498

رغبات مرفوضة72.828075.692ديمه عيسى خلوف2585310244

رغبات مرفوضة74.157875.69عبير انور ابو نقطه2586310417

رغبات مرفوضة75.467675.676عبيده عبد الناصر تركماني2587410263

رغبات مرفوضة76.797475.674فؤاد محمد زاهر سابق2588310518

رغبات مرفوضة76.787475.668هال زياد الشيخ2589111175

رغبات مرفوضة75.337675.598جنان غسان الوسوف2590410094
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2022 - 2021    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

رغبات مرفوضة72.668075.596سوزان بدر البوتي2591410230

رغبات مرفوضة77.237375.538سما عبد الحميد مرجان2592210319

رغبات مرفوضة77.227375.532أمجد علي عطونه2593310083

رغبات مرفوضة77.8417275.504مؤمنه حسان الحاج طاهر2594210639

رغبات مرفوضة77.837275.498علي سهيل علي2595310449

رغبات مرفوضة75.8237575.493راما محمود مزكتلي2596210242

رغبات مرفوضة75.8137575.487آيه محمد االفندي2597210107

رغبات مرفوضة79.1367075.481غرام صفوان الزعيتر2598210421

رغبات مرفوضة77.1267375.475عبد الحميد حسان عبد الجواد2599210356

رغبات مرفوضة73.117975.466حسام عارف صندوق2600110270

رغبات مرفوضة73.17975.46إيفين أكثم سليمان2601110117

رغبات مرفوضة74.437775.458جميل تيسير صارم2602310149

رغبات مرفوضة73.757875.45ياسين أيمن المحمود2603410500

رغبات مرفوضة79.756975.45اناء محمد شكوحي2604310035

رغبات مرفوضة76.4137475.447خالد أحمد جورية2605210195

رغبات مرفوضة77.7367275.441رشا مصطفى األحمد السكران2606210252

رغبات مرفوضة75.0517675.43فاطمه رشاد المحمد االبراهيم2607210445

رغبات مرفوضة74.377775.422ايمن سراج دودو2608110108

رغبات مرفوضة78.367175.416نور عماد سليم2609110132

رغبات مرفوضة75.697575.414راما محمد رضوان عمراني2610110355

رغبات مرفوضة73.667875.396إيلينا محمود باشاوات2611110118

رغبات مرفوضة74.37775.38مرح ابراهيم طحان2612111007

رغبات مرفوضة77.567275.336آيه محمود السواس2613110141

رغبات مرفوضة76.167475.296زيفار عبدالباري خلف2614510037

رغبات مرفوضة74.827675.292النا غسان الحريري2615210787

رغبات مرفوضة80.156875.29آيه وهيب الرفاعي2616110143

رغبات مرفوضة74.147775.284أحمد محمد الخردق2617410042

رغبات مرفوضة76.137475.278محمد كمال سليم2618310067

رغبات مرفوضة74.097775.254دعاء محمود سليمان2619410137

رغبات مرفوضة75.387575.228ياسمين محمد شجاع السباعي2620410054

رغبات مرفوضة74.037775.218جبران موسى اليعقوب2621110243

رغبات مرفوضة74.0137775.207محمد يوسف مشنوق2622210590

رغبات مرفوضة75.327575.192هديه عمر كحيالن2623111170

رغبات مرفوضة73.967775.176النا معن خوري2624310543

رغبات مرفوضة75.297575.174ابراهيم جوزيف مخول2625310002
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2022 - 2021    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

رغبات مرفوضة76.597375.154نغم توفيق توما2626410453

رغبات مرفوضة77.927175.152الحان محمد سالمه2627310021

رغبات مرفوضة75.917475.146خليل يوسف خليل2628410130

رغبات مرفوضة76.577375.142ياسمين عبدالقادر المرعي26292110156

رغبات مرفوضة74.567675.136عبد الحميد عبد السالم الشيخ2630410259

رغبات مرفوضة76.547375.124علي منذر عباس2631410293

رغبات مرفوضة73.847775.104رؤى أحمد غانم2632210756

رغبات مرفوضة73.157875.09كلود معن طيار2633310533

رغبات مرفوضة73.817775.086سندس عبد الشكور طليمات2634410151

رغبات مرفوضة77.147275.084دعاء حسان بقلة2635110321

رغبات مرفوضة73.87775.08ديانا محمد وضاح اليوسفي2636410140

رغبات مرفوضة76.447375.064رهام محسن خطيب2637110368

رغبات مرفوضة76.437375.058محمد محمد هشام الرخالني2638110966

رغبات مرفوضة76.4157375.049محمد عدنان عماد الدين الزبدي2639210876

رغبات مرفوضة75.727475.032أمل خلدون شيخ النجارين26402110012

رغبات مرفوضة75.697475.014سامر خالد دناور26412110076

رغبات مرفوضة73.027875.012علي حسن كحله2642310442

رغبات مرفوضة75.017575.006روز مجيب المقدم2643310294

رغبات مرفوضة75.017575.006ريم كنج الشوفي2644110460

رغبات مرفوضة74.9667574.979راتب محمد نذير القصار بني المرجي2645210746

رغبات مرفوضة77.637174.978يارا اسعد العيد2646111210

رغبات مرفوضة75.67474.96تالة أيمن زيدان2647310125

رغبات مرفوضة72.267974.956ميري فليب فارس2648410528

رغبات مرفوضة76.877274.922محمد أشرف خالد المكاري2649110205

رغبات مرفوضة70.868174.916ريتا ياسر المحمد المحمد2650310301

رغبات مرفوضة72.827874.892رنيم محمود الليل2651110411

رغبات مرفوضة78.6886974.812دعاء عبد الحليم ديب2652210141

رغبات مرفوضة77.327174.792صبا محمد بشار محمود2653310390

رغبات مرفوضة73.327774.792صبا مروان الخلف الخرابه2654510045

رغبات مرفوضة72.627874.772مرح عزام عزوز2655410527

رغبات مرفوضة73.237774.738ربا اسماعيل المصري2656110371

رغبات مرفوضة78.5636974.737روان مصطفى جوجه2657210270

رغبات مرفوضة77.877074.722ربا راتب المنشف2658410149

رغبات مرفوضة73.27774.72ساره ماجد الترجمان2659410202

رغبات مرفوضة74.527574.712سدره محمد بشار جاويش2660510039
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2022 - 2021    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

رغبات مرفوضة74.527574.712مرام محمود علي2661410550

رغبات مرفوضة76.4857274.691سعاد علي اوسو2662210312

رغبات مرفوضة76.487274.688منى يونس يونس2663310597

رغبات مرفوضة77.87074.68وائل اسامه شهاب2664111194

رغبات مرفوضة73.747674.644محمود خالد خباز2665410402

رغبات مرفوضة75.737374.638ساندرا يوسف سرور2666110517

رغبات مرفوضة74.397574.634ايمان جمال نوايا2667410028

رغبات مرفوضة75.727374.632فخر الدين محمدبشير عبدو2668510057

رغبات مرفوضة77.047174.624راما محمد جميل البر2669210232

رغبات مرفوضة77.047174.624محمد سامي محسن الغضبان2670110922

رغبات مرفوضة74.987474.588الهام نظير الجمعه2671410019

رغبات مرفوضة74.977474.582زينة نزار الجمعة2672410197

رغبات مرفوضة75.627374.572علي محرز فرحه2673110615

رغبات مرفوضة77.5657074.539أحمد جهاد الحيط2674210857

رغبات مرفوضة74.27574.52كفاح عبد الباسط بكور2675410337

رغبات مرفوضة75.517374.506محمد ياسين محمد سامر محملجي2676110987

رغبات مرفوضة71.57974.5سوالفه وهاج يوسف2677110553

رغبات مرفوضة77.57074.5احمد امين اسماعيل2678310008

رغبات مرفوضة73.497674.494دانيه خضر زيود2679410133

رغبات مرفوضة74.787474.468أشرف نورالدين الشعار2680410049

رغبات مرفوضة76.097274.454نهى نزار بكور2681210504

رغبات مرفوضة77.4237074.453ديمه محمد العساني2682210220

رغبات مرفوضة72.077874.442سيميل مصباح عجي26832110087

رغبات مرفوضة76.047274.424تسنيم مصطفى اآلوتاني2684110234

رغبات مرفوضة72.047874.424قصي سمير صالح الدين2685310372

رغبات مرفوضة77.377074.422بيان محمد غسان علي2686110229

رغبات مرفوضة75.377374.422هبه احمد حاج زيد2687510083

رغبات مرفوضة73.367674.416سمر مطانيوس ابراهيم2688410225

رغبات مرفوضة79.346774.404أمجد خليل لوزه2689110155

رغبات مرفوضة73.9987574.398محمود محمد مقرش2690210603

رغبات مرفوضة75.3237374.393فاطمة عاطف جبريني2691210434

رغبات مرفوضة76.5617174.336احمد فارس بسام النيربي2692210017

رغبات مرفوضة73.897574.334ميس ابراهيم االبراهيم2693210640

رغبات مرفوضة72.5487774.328احمد عمار شهيد2694210016

رغبات مرفوضة75.217374.326محمد حسان الجانودي26952110130
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  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

رغبات مرفوضة70.478074.282رهف عبد المحسن طالب2696110419

رغبات مرفوضة79.116774.266هديل محمود رقماني26972310014

رغبات مرفوضة75.7357274.241محمد أحمد مروان جلب2698210404

رغبات مرفوضة77.067074.236ساندي بيير جرجس2699210308

رغبات مرفوضة75.0557374.233سوزان هاني ابو عساف2700210766

رغبات مرفوضة79.056774.23هيام منجد كوجان27012110175

رغبات مرفوضة72.387774.228أيناس حسن عروب2702410056

رغبات مرفوضة77.047074.224غيث حمزة علي ديب2703310494

رغبات مرفوضة76.3617174.216ياسمين عارف ايبو2704210719

رغبات مرفوضة73.6667574.199بثينه اسعد اغا2705210117

رغبات مرفوضة74.9817374.188حسين سليمان قطان2706210181

رغبات مرفوضة72.37774.18زوزان فيصل احمد2707510036

رغبات مرفوضة74.247474.144هناء حلو عيسى2708310673

رغبات مرفوضة73.577574.142تاله ازدشير بدران2709410086

رغبات مرفوضة75.5467274.127محمد وفا عبد السالم حمود الحسين2710210087

رغبات مرفوضة74.217474.126محمد اياس مصطفى الون2711110888

رغبات مرفوضة74.867374.116هبة سعيد عبد الحق2712111013

رغبات مرفوضة76.1657174.099محمد أنس رامز بكور الزيات2713210796

رغبات مرفوضة74.157474.09هيا حسام الدين العجي2714230155

رغبات مرفوضة74.0137474.007آيه يوسف قرحالي2715210110

رغبات مرفوضة73.977473.982ظالل احمد الواو2716410256

رغبات مرفوضة74.597373.954احمد محمد حيدر2717110026

رغبات مرفوضة76.597073.954عمر اميده مراد2718110685

رغبات مرفوضة74.567373.936فاطمه عبد المعين السيد عمر2719110662

رغبات مرفوضة76.557073.93هبة مزاحم اسمر2720111427

رغبات مرفوضة75.217273.926عبد القادر أحمد وليد الحلبي2721110628

رغبات مرفوضة72.547673.924غزل عامر االشقر2722410313

رغبات مرفوضة74.537373.918مرح فايز سلوم2723310574

رغبات مرفوضة76.537073.918عبدالهادي خالد ابراهيم27242110103

رغبات مرفوضة71.177873.902ضياء عماد رومية2725410252

رغبات مرفوضة73.87473.88سدره عبد هللا حياني2726110522

رغبات مرفوضة75.787173.868دانيه مروان المنجد2727110319

رغبات مرفوضة75.0587273.834عبد الوارث بالل مرادني2728210384

رغبات مرفوضة74.397373.834مي عيسى سالمة2729310669

رغبات مرفوضة75.057273.83نور الهدى رسيم حاج حسن2730310699
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االمتحاني
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة77.046973.824رهف علي علي2731310285

رغبات مرفوضة72.357673.81سينم جمشيد جانكو2732110563

رغبات مرفوضة74.927273.752آالء محمد شاوردي27332110018

رغبات مرفوضة74.257373.75احمد هيثم سليمان2734310026

رغبات مرفوضة74.2467373.747يوسف سمير حرح2735210728

رغبات مرفوضة72.9057573.743كريستا روكز السليمان2736210468

رغبات مرفوضة74.227373.732نور موفق كردي2737210671

رغبات مرفوضة76.2167073.729محمد علي جمال حجار2738210552

رغبات مرفوضة73.537473.718بيان يحيى محب الدين2739410085

رغبات مرفوضة74.187373.708دياال عيد نصور2740310238

رغبات مرفوضة75.5067173.703وجد احمد حاج قدور2741210707

رغبات مرفوضة73.487473.688كلودي ابراهيم ابراهيم2742410549

رغبات مرفوضة72.127673.672رهف مروان االحمد2743410176

رغبات مرفوضة70.777873.662شاديه هشام جمعه2744410239

رغبات مرفوضة75.437173.658صبا محمود الحسين2745310391

رغبات مرفوضة75.3987173.638مجد محمد الجعبي2746210490

رغبات مرفوضة77.3266873.595محمد ماهر مصري2747210562

رغبات مرفوضة75.37173.58رامي حسام محمد2748110360

رغبات مرفوضة75.287173.568امجد محمد حمادة27492110009

رغبات مرفوضة75.857073.51ضحى محمد علي معسعس2750110520

رغبات مرفوضة73.87373.48ريم حسين غانم2751310303

رغبات مرفوضة73.8017373.48دانيا ادهم طيفور2752210208

رغبات مرفوضة77.7336773.439محمد عبدالقادر العبيد2753210548

رغبات مرفوضة74.327273.392رامي ناظم هالل2754310256

رغبات مرفوضة76.256973.35فاطمة مصطفى حاج بكور27552110113

رغبات مرفوضة75.567073.336لجين حسان الكويفي2756110101

رغبات مرفوضة74.147273.284نور محمد سباهية2757310711

رغبات مرفوضة75.3917073.234محمد اقصف بالج2758210500

رغبات مرفوضة73.397373.234حبيب أمين السلوم27592110041

رغبات مرفوضة75.9966973.197نور مصطفى الحماده2760210460

رغبات مرفوضة73.9687273.18سميه عارف طبشو2761210321

رغبات مرفوضة73.967273.176احمد فيصل خضر2762410008

رغبات مرفوضة75.926973.152مرح غسان هالل2763410283

رغبات مرفوضة71.8967573.137محمد رامي محمد فضل عتال2764210873

رغبات مرفوضة75.886973.128بسمه صالح احمد27652310013
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة75.177073.102بسام عزام العمري27662110018

رغبات مرفوضة73.157373.09ليال طالل اسماعيل2767310492

رغبات مرفوضة73.17373.06رزان محمد خير الفحل2768310263

رغبات مرفوضة75.087073.048نغم غسان الخطيب2769310693

رغبات مرفوضة76.396873.034علي رافع ونوس2770310445

رغبات مرفوضة737373حيدر عبد الرزاق منصور2771310212

رغبات مرفوضة74.3317172.998حسن محمد كرزون2772210178

رغبات مرفوضة74.3087172.984رامز نزار المصري2773210862

رغبات مرفوضة72.947372.964ميرنا ياسر نجار27742110157

رغبات مرفوضة72.947372.964ياسمين رامز خنيسه2775310760

رغبات مرفوضة76.8766772.925فاطمة راتب صدور2776210432

رغبات مرفوضة74.1657172.899اماني زهير مبيض2777210656

رغبات مرفوضة74.797072.874أناغيم عادل عطيه2778310086

رغبات مرفوضة75.416972.846أليسار علي ابراهيم2779410050

رغبات مرفوضة76.076872.842مضر محمد حسن العلي2780111028

رغبات مرفوضة73.47272.84محمود احمد كومي2781410401

رغبات مرفوضة75.3156972.789ايمان احمد ظني2782210054

رغبات مرفوضة75.976872.782ميار عدنان بهلولي2783310671

رغبات مرفوضة75.226972.732كارول كمال الريم2784310525

رغبات مرفوضة73.867172.716مرح محمد ماهر جالل الدين2785111009

رغبات مرفوضة74.5167072.709إسراء محمد شكري جروة2786210062

رغبات مرفوضة73.8487172.708راما حميد الجعابي2787210226

رغبات مرفوضة75.846872.704فرح عبد الحميد سالمه2788310514

رغبات مرفوضة74.4917072.694زين علي دوبا2789210297

رغبات مرفوضة71.87472.68هبة احمد دسوقي2790111425

رغبات مرفوضة75.786872.668يوسف جبرائيل عبدو2791210727

رغبات مرفوضة74.4437072.665محمد منتصر محمد نذير أتاسي2792210128

رغبات مرفوضة75.756872.65مشلينا ميشيل زهر2793111023

رغبات مرفوضة75.7456872.647وفاء بسام نصر2794210712

رغبات مرفوضة72.417372.646رهف خالد غنوم2795310246

رغبات مرفوضة73.047272.624علي نزار بيدوح2796410294

رغبات مرفوضة74.367072.616وفى عبدهللا غريب2797310751

رغبات مرفوضة75.666872.596عمار نديم الشاتوري2798310051

رغبات مرفوضة76.3016772.58فاطمه عماد الدين سواس2799210449

رغبات مرفوضة75.626872.572مجد ناصيف الحمود2800510067
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة71.587472.548سماره حسن الزعبي28012110084

رغبات مرفوضة74.227072.532وسام خالد بيطار28022110136

رغبات مرفوضة73.5387172.522حال احمد وهيبه2803210187

رغبات مرفوضة75.4936872.495هال كريم شاليش2804210816

رغبات مرفوضة74.7936972.475محمد صالح احمد شوقي سليمان2805210538

رغبات مرفوضة75.446872.464حسين محمد الفليج2806210183

رغبات مرفوضة72.087372.448لبانة جابر الشيخ حسن2807410345

رغبات مرفوضة75.376872.422مصطفى ابراهيم مطور2808210615

رغبات مرفوضة74.686972.408رواد محمد محمود2809410179

رغبات مرفوضة74.676972.402روسل بسام سلوم2810410183

رغبات مرفوضة75.326872.392ايناس فرحان عزام2811510011

رغبات مرفوضة73.9787072.386فاطمه محمود حريري2812210450

رغبات مرفوضة76.636672.378رهف عبد الكريم عبد الكريم2813310284

رغبات مرفوضة72.617272.366غفران علي نحيلي2814110709

رغبات مرفوضة72.597272.354فاطمه عبد الكريم اليوسف2815410371

رغبات مرفوضة73.257172.35ميس عبد الكريم دردر2816110769

رغبات مرفوضة71.8917372.334آية عبد القادر ملحم2817210101

رغبات مرفوضة71.1717472.302ناريمان عبد الرحمن العلي2818210643

رغبات مرفوضة73.7567072.253محمد احمد علي2819210793

رغبات مرفوضة72.387272.228الرا بسام ديب2820410344

رغبات مرفوضة73.77072.22يازد أيمن حسن2821410499

رغبات مرفوضة74.9636872.177محمد حسني ياسر ترك خولندي2822210043

رغبات مرفوضة74.2216972.132مصطفى مهند صغير2823210470

رغبات مرفوضة74.16972.06يارا انور وهبه2824111211

رغبات مرفوضة78.16372.06محمد عبد الكريم بشور2825230132

رغبات مرفوضة71.417372.046يارا احمد ابراهيم2826310694

رغبات مرفوضة73.397072.034رودا انطون مسعد2827310292

رغبات مرفوضة73.367072.016حسان حاتم علي2828410540

رغبات مرفوضة70.027572.012شروق كمال المحاميد2829110572

رغبات مرفوضة74.016972.006رائدة عبد الوهاب الحريري2830110266

رغبات مرفوضة75.976671.982زياد وجيه يوزباشي2831310314

رغبات مرفوضة73.2637071.957رانيه عبداإلله أيوب2832210849

رغبات مرفوضة71.267371.956حسين مهدي محمد2833410542

رغبات مرفوضة72.577171.942محمد ياسر محمد هالل الشماع2834110986

رغبات مرفوضة75.236771.938ضياء اسعد العلي2835410251
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االمتحاني
االسم الثالثي

معدل 
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة73.8686971.92خريستو انطوان كسيب2836210201

رغبات مرفوضة71.177371.902سليمان عبد الباري البرازي28372110083

رغبات مرفوضة75.8186671.89خولة أحمد دروبي2838210202

رغبات مرفوضة73.816971.886بتول حسين دبس2839310091

رغبات مرفوضة75.146771.884محمد سعيد عبد الرحمن نصار2840110813

رغبات مرفوضة73.86971.88يارا حازم الزيلع2841111212

رغبات مرفوضة73.756971.85احمد محسن خطيب2842230005

رغبات مرفوضة74.396871.834حسن فؤاد حنيفه2843310016

رغبات مرفوضة71.727271.832وائل احمد النقيب2844410487

رغبات مرفوضة70.387471.828آالء سهيل خضور2845310090

رغبات مرفوضة73.6956971.817ندى عارف ابراهيم2846210649

رغبات مرفوضة71.6817271.808جود بشار موقت2847210149

رغبات مرفوضة73.666971.796ديما كمال زاهر2848110333

رغبات مرفوضة70.957371.77لين نضال الصالح2849410358

رغبات مرفوضة73.5866971.751رغد محمد مازن غادري2850210257

رغبات مرفوضة74.256871.75ايدما اندراوس منصور2851310058

رغبات مرفوضة71.577271.742عمار كمال اقجه2852310478

رغبات مرفوضة76.1566571.693محمد احمد عاشور2853210498

رغبات مرفوضة74.1386871.682عال حسن الحمود2854210851

رغبات مرفوضة76.1086571.664آيه نهاد مخزوم2855210109

رغبات مرفوضة73.426971.652حنان احمد راهب2856310202

رغبات مرفوضة72.727071.632لبانة محمد مرهج2857410242

رغبات مرفوضة72.037171.618هنادي محمد ضاحي2858310025

رغبات مرفوضة77.966271.576اسامه احمد ابو السل2859110037

رغبات مرفوضة70.577371.542سلمى أحمد ناصوري2860310360

رغبات مرفوضة73.176971.502عمر أحمد حسن آغا2861310053

رغبات مرفوضة70.497371.494ديمة حسن حسن2862210219

رغبات مرفوضة73.7866871.471فاطمة فهد مزيك2863210034

رغبات مرفوضة71.787171.468حسام عيسى عبدهللا2864410105

رغبات مرفوضة71.087271.448محمد غالب عبدالعزيز السباعي2865410389

رغبات مرفوضة71.077271.442أسعد جرجس أسعد2866310076

رغبات مرفوضة72.397071.434أغيد ابراهيم المحمد2867410024

رغبات مرفوضة72.387071.428عبدهللا علي شيخ احمد2868510126

رغبات مرفوضة68.967571.376منى شكيب المهنا2869110135

رغبات مرفوضة74.966671.376أحمد رباح خليل2870310071
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الجامعةالرغبة المقبول بها

رغبات مرفوضة75.6056571.363راما عبد المنان سليمان2871210030

رغبات مرفوضة74.246771.344مريم محمد عيسى2872310648

رغبات مرفوضة69.567471.336أبو النصر محمد طالل عبد العظيم2873410034

رغبات مرفوضة70.217371.326رغد فؤاد مشرف2874410162

رغبات مرفوضة73.546871.324عال ابراهيم نجمه2875110589

رغبات مرفوضة73.5236871.313فاطمة محمد اليوسف2876210436

رغبات مرفوضة74.166771.296نور ساهر شحادة2877210663

رغبات مرفوضة73.486871.288احمد زهير حماده28782110002

رغبات مرفوضة73.4386871.262أحمد محمد علي بكاية2879210074

رغبات مرفوضة74.0086771.204ابراهيم محمد نورالدين داده2880210006

رغبات مرفوضة73.9456771.167نسرين مصطفى حسين2881210079

رغبات مرفوضة72.586971.148والء محمد المنصور2882410493

رغبات مرفوضة77.2416271.144بيان حسن اصالن2883210134

رغبات مرفوضة75.216571.126حسن نضير زرقا2884310183

رغبات مرفوضة73.866771.116بشار احمد المحمد الدرويش2885310109

رغبات مرفوضة77.186271.108اغيد محمد حمادة28862110006

رغبات مرفوضة71.847071.104شام موسى غيبور2887410240

رغبات مرفوضة73.176871.102سيدة انطانيوس رزوق2888310379

رغبات مرفوضة75.836471.098محمد سليم محمد حسان سليم آغا2889210533

رغبات مرفوضة75.696471.014محمد مالك محمد األشقر2890310617

رغبات مرفوضة73.676771.002ايفون بدري معماري2891110065

رغبات مرفوضة71.657070.99ندى رضوان جعفر2892111099

رغبات مرفوضة78.316070.986حسين عبداللطيف شاكر2893110280

رغبات مرفوضة74.9636570.977نور يحيى نجار2894210672

رغبات مرفوضة70.937170.958ختام خالد ارشيد2895110304

رغبات مرفوضة72.896870.934سارة عماد ايوب2896410199

رغبات مرفوضة74.226670.932فاطمه نادر علي2897410157

رغبات مرفوضة70.857170.91محمد ممتاز الحمصي2898111371

رغبات مرفوضة69.517370.906فضل أمين بوبو2899310057

رغبات مرفوضة70.177270.902والء عبدهللا حسين2900111078

رغبات مرفوضة72.796870.874سالي ماهر الحلو الشهير بالجمال2901110441

رغبات مرفوضة73.446770.864احمد عيسى زمزم2902310013

رغبات مرفوضة72.066970.836هنادي محمد رفيق اوزون2903410483

رغبات مرفوضة74.7136570.827راما محمد مللي2904210239

رغبات مرفوضة73.376770.822جعفر سمير ابراهيم2905310140
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رغبات مرفوضة71.3117070.786عبد الغني محمد فاتح عرجة2906210369

رغبات مرفوضة72.646870.784مي زهير علي2907310602

رغبات مرفوضة70.57170.7رهام احمد السويحه2908310277

رغبات مرفوضة73.8266670.695ريم خالد الفارس2909210759

رغبات مرفوضة71.816970.686بانة بسام عطية2910310106

رغبات مرفوضة69.147370.684علي جميل علي2911410545

رغبات مرفوضة73.026770.612دعاء حسن علي2912310230

رغبات مرفوضة74.3466570.607أحمد خالد محمود البيك2913210084

رغبات مرفوضة71.666970.596رنيم محمد انور العلي2914110359

رغبات مرفوضة72.976770.582رفيق جابر ديب2915310270

رغبات مرفوضة74.36570.58نظام امين احمد2916310690

رغبات مرفوضة74.196570.514عبد الرحمن احمد الجباوي2917110619

رغبات مرفوضة73.466670.476زينب عبدالرزاق بريص2918110050

رغبات مرفوضة71.466970.476زكريا محمود عباس2919110047

رغبات مرفوضة70.697070.414رهف محمد مارديني2920110421

رغبات مرفوضة73.9556570.373عبد الحميد عدنان علي باشا2921210357

رغبات مرفوضة71.276970.362حسن أحمد مفيد صبح2922410108

رغبات مرفوضة74.5816470.348عبد الرحمن فايز تباع2923210092

رغبات مرفوضة70.587070.348أنس علي حيدر شحاده2924110208

رغبات مرفوضة71.216970.326اكرم محمد أحمد2925310044

رغبات مرفوضة73.26670.32ريم وليد الخطيب2926110463

رغبات مرفوضة69.857170.31كندة حسين ابراهيم2927310535

رغبات مرفوضة72.4966770.297مصطفى فيصل الحاج ربيع2928210595

رغبات مرفوضة70.437070.258شذى ابراهيم جنيدي2929410242

رغبات مرفوضة71.7316870.238فاطمه جنيد بكرو2930210442

رغبات مرفوضة74.3286470.196راما محمد كبه2931210237

رغبات مرفوضة71.636870.178منال جهاد حسن2932410425

رغبات مرفوضة72.286770.168رحمه عماد العبدهللا2933410155

رغبات مرفوضة75.5766270.145زين احمد رضا سمان2934210296

رغبات مرفوضة74.786370.068محمد حسن حمود2935310602

رغبات مرفوضة72.776670.062هزار محمد وضاح قطماوي2936210692

رغبات مرفوضة72.716670.026ساره يوسف شموط2937310345

رغبات مرفوضة73.2166569.929عبير بوظان محمد2938210391

رغبات مرفوضة71.716769.826حسن عدنان حسن2939410110

رغبات مرفوضة73.046569.824لين عبد الناصر شاهين2940410357
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رغبات مرفوضة72.956569.77آالء إبراهيم جيزاوي2941410027

رغبات مرفوضة75.6036169.761محمد موسى البوسف2942210571

رغبات مرفوضة71.5956769.757فاطمة أحمد الحمود2943210431

رغبات مرفوضة70.9016869.74فارس ثابت االسود2944210852

رغبات مرفوضة68.897169.734والء محمود الشباك2945410494

رغبات مرفوضة75.486169.688محمد ناصر زيدان2946110215

رغبات مرفوضة72.76569.62هال مالك حسن2947410318

رغبات مرفوضة71.356769.61هبه منير الغاشي2948310737

رغبات مرفوضة71.936669.558فارس نبيل صياغه2949110730

رغبات مرفوضة73.266469.556حسن محمد وسوف2950410114

رغبات مرفوضة73.2256469.535راما محمود معن المقيد2951210243

رغبات مرفوضة71.186769.508جيانا غسان الجوالن2952110260

رغبات مرفوضة74.516269.506دلشاد شكري محمد2953110325

رغبات مرفوضة71.1416769.484نجاح احمد ورد2954210646

رغبات مرفوضة72.4256569.455فادي محمد الدانا2955210427

رغبات مرفوضة71.656669.39رند محمد فراس عبد العظيم2956410164

رغبات مرفوضة70.856769.31طارق زياد شيخ خميس2957310394

رغبات مرفوضة70.136869.278علي محمد سعيد بزنكو29582110105

رغبات مرفوضة73.4116369.246مرح ماهر العمر2959210591

رغبات مرفوضة70.056869.23عبد هللا فخر الدين كاره2960310407

رغبات مرفوضة69.276969.162هناء محمد حصيده2961110196

رغبات مرفوضة71.9336569.159محمد منصور الشيخ محمد2962210074

رغبات مرفوضة73.1716369.102زكي انطوان تيروز2963210291

رغبات مرفوضة70.496769.094جوان صالح بركل2964410095

رغبات مرفوضة73.136369.078أحمد صابر ميا2965110125

رغبات مرفوضة70.446769.064شادن فاروق العبدهللا2966410238

رغبات مرفوضة71.0966669.057شذا عبدهللا العكاشه2967210768

رغبات مرفوضة71.7586569.054لينا محمود النافع2968210389

رغبات مرفوضة71.7356569.041داليا عبد الودود خطيب2969210205

رغبات مرفوضة70.3386769.002رشا ناصر حسنه2970210751

رغبات مرفوضة70.896668.934حسام عامر االخرس2971410013

رغبات مرفوضة70.866668.916تسنيم ماهر السراج2972410087

رغبات مرفوضة70.186768.908سميه محمد باسل شربك2973410227

رغبات مرفوضة69.56868.9صالح يونس يونس2974410248

رغبات مرفوضة74.746068.844أمل مضر زيتون2975410028
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رغبات مرفوضة74.036168.818نغم طارق خيربك2976310078

رغبات مرفوضة70.016768.806عدنان مالك غبشة2977310420

رغبات مرفوضة69.986768.788بتول حسين خليل2978410069

رغبات مرفوضة71.976468.782اسراء محمد المرعي2979410011

رغبات مرفوضة69.956768.77هيام قاسم ادريس2980410486

رغبات مرفوضة70.516668.706روان عماد عساف2981310255

رغبات مرفوضة71.8416468.704عمر عزيز االسماعيل2982210416

رغبات مرفوضة71.666468.596ساره محمد عتمه2983110052

رغبات مرفوضة70.996568.594سالف احمد عباس2984410214

رغبات مرفوضة70.986568.588آية أكرم شعبان2985410036

رغبات مرفوضة68.956868.57بنيال جوزيف صليبا2986310118

رغبات مرفوضة72.246368.544عال كمال عمران2987310043

رغبات مرفوضة72.2036368.521هيا مأمون قنايه2988210699

رغبات مرفوضة68.856868.51حنان عدنان سلوم2989410015

رغبات مرفوضة70.826568.492حسام عطاء نحاس2990310175

رغبات مرفوضة71.486468.488علي وهيب ملحم2991410296

رغبات مرفوضة72.096368.454سليمان وحيد الحمادي الكوسا2992410222

رغبات مرفوضة72.736268.438نورما سامر جنود2993210813

رغبات مرفوضة73.366168.416بانه محمد تيسير السيد2994110188

رغبات مرفوضة69.366768.416ليلى راضي الدياب2995410354

رغبات مرفوضة70.6666568.399رهف أنور حاج لطوف2996210268

رغبات مرفوضة72.596268.354راما محمد مؤيد يحيى2997210240

رغبات مرفوضة69.236768.338نادر حسان العبد الرزاق2998410073

رغبات مرفوضة70.556568.33أحمد راشد العبدهللا2999410038

رغبات مرفوضة70.556568.33زينب شحاده مطر3000410024

رغبات مرفوضة71.186468.308شعبان رزق شقوف3001410245

رغبات مرفوضة69.86668.28مصطفى عبد القادر الشعار3002310650

رغبات مرفوضة71.746368.244وسام رياض الزهر3003111200

رغبات مرفوضة70.346568.204احمد ذيب الهزيم3004410080

رغبات مرفوضة71.386368.028اماني عبد الباسط جنيد3005410022

رغبات مرفوضة70.6356467.981محمود ابراهيم المحمود3006210596

رغبات مرفوضة71.2856367.971حسن عبد الرحمن حسن3007210175

رغبات مرفوضة69.876567.922مروه صالح بطش3008110120

رغبات مرفوضة69.866567.916عال حسام األحمد3009110658

رغبات مرفوضة71.1566367.893يزن محمد القدور3010210722
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رغبات مرفوضة73.1266067.875روان فهد حمامي3011210022

رغبات مرفوضة70.4116467.846فاطمة محمد علي مصطفى3012210700

رغبات مرفوضة71.726267.832رهف وليد الصالح3013410178

رغبات مرفوضة71.026367.812نانسي ادمون قورياكوس3014310062

رغبات مرفوضة72.326167.792مرح ناظم حسون3015310637

رغبات مرفوضة71.5986267.758ابراهيم محمود المحمد الجاسم3016210007

رغبات مرفوضة72.256167.75عدي رامي الحسين3017110079

رغبات مرفوضة72.7766067.665محمد مازن طالل ونس3018210047

رغبات مرفوضة71.416267.646عمار ياسر الحفي3019310052

رغبات مرفوضة71.986167.588جاسر مازن الشوارب3020310010

رغبات مرفوضة69.966467.576يوال هيثم عياش3021410524

رغبات مرفوضة70.596367.554لميا عبد المطلب عميش3022310760

رغبات مرفوضة71.246267.544ايهم علي فقير3023310068

رغبات مرفوضة69.96467.54راما محمد مرسل الفيصل3024410017

رغبات مرفوضة71.146267.484دوللي حاتم حنا3025310235

رغبات مرفوضة70.476367.482عاكف عبدالعزيز العقله3026311534

رغبات مرفوضة67.796767.474فرح محمد بياسي3027310516

رغبات مرفوضة69.786467.468ميناس سعد هللا رفول3028410445

رغبات مرفوضة72.4466067.467شيالن مسلم حنفي3029210040

رغبات مرفوضة69.746467.444افستا نضال حمي3030110038

رغبات مرفوضة69.76467.42بشار علي حمد3031410076

رغبات مرفوضة71.6486167.388دستان جمبلي السيد3032210213

رغبات مرفوضة70.9036267.341خجادور اكوب كشيش3033210200

رغبات مرفوضة71.4736167.283هديل احمد االبراهيم3034210530

رغبات مرفوضة70.796267.274منى محمد نافع احمد3035110752

رغبات مرفوضة70.766267.256رهف مرعي الزامل3036110423

رغبات مرفوضة69.956367.17فرحان محمد الجراد3037110754

رغبات مرفوضة69.136467.078رشا علي عز الدين3038410020

رغبات مرفوضة69.136467.078مزكين عمر حسن3039310649

رغبات مرفوضة69.686367.008زينب سليمان السلوم3040110049

رغبات مرفوضة68.336566.998خالد حسين البتال3041310019

رغبات مرفوضة70.2666266.959اديل داود خاجو3042210027

رغبات مرفوضة70.256266.95سارة ابراهيم األحمد30432310006

رغبات مرفوضة69.526366.912حمزه رامز ابراهيم3044310199

رغبات مرفوضة69.456366.87محمد قاسم الهيمد3045110114
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رغبات مرفوضة71.446066.864المهند ابراهيم الحسين3046310048

رغبات مرفوضة69.446366.864وفا علي سلوم3047310084

رغبات مرفوضة68.776466.862روان سالم محضر3048110383

رغبات مرفوضة68.636466.778محمد عبدهللا كحله3049110936

رغبات مرفوضة69.296366.774ريما أديب بنود3050110165

رغبات مرفوضة67.886566.728زلفا حسان كيالني3051410191

رغبات مرفوضة69.646266.584نسرين طه حسين3052110193

رغبات مرفوضة70.796066.474ريم علي احمد30532310054

رغبات مرفوضة70.496066.294البتول تامر نصر3054410015

رغبات مرفوضة68.466366.276زينب جودات محمود3055310281

رغبات مرفوضة69.066266.236مارسيل عماد حنا3056410040

رغبات مرفوضة69.646166.184زياد جهاد رومية3057310030

رغبات مرفوضة70.126066.072جعفر علي كيخي3058310143

رغبات مرفوضة69.1616165.896ديانا ظافر تقال3059210848

رغبات مرفوضة66.956465.77ساره شكري حسن3060110069

رغبات مرفوضة68.2636265.757إبراهيم خالد الريمي3061210005

رغبات مرفوضة68.166165.296ديمة كمال الحجاج3062410143

رغبات مرفوضة68.626065.172عبدهللا غانم السمان3063410030

رغبات مرفوضة68.596065.154ميس نور الدين شماع3064111398

رغبات مرفوضة68.466065.076اسماعيل علي كابور3065310040

رغبات مرفوضة67.676165.002ايمان عماد المظهور3066110070

رغبات مرفوضة67.276164.762ديانا نجيد ابراهيم3067410100

رغبات مرفوضة66.736064.038اسماء خلف الحاج محمد العلي3068110017
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