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

2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

دمشق - (عام)طب أسنان األطفال82.277981.289نغم زهير ابو فخر1120768

دمشق - (عام)طب أسنان األطفال80.418381.187االء محمدشفيق سنوبر2120028

دمشق - (عام)طب أسنان األطفال79.928481.144دانا احمد زكائي عرمان3120230

دمشق - (عام)طب أسنان األطفال78.758680.925جاد الياس لحام4120357

دمشق - (عام)طب أسنان األطفال81.278080.889اناس رضوان المصري5120041

دمشق - (موازي)طب أسنان األطفال81.258080.875نجوى موفق المسوتي6120764

دمشق - (موازي)طب أسنان األطفال80.358280.845محمد فتحي الخطيب7120658

دمشق - (عام)تقويم األسنان والفكين84.589086.206عبد القادر برهان عطايا8120418

دمشق - (عام)تقويم األسنان والفكين84.988986.186محمد عبد الباسط تيسير البيطار9120643

دمشق - (عام)تقويم األسنان والفكين82.829185.274محمد جودت عثمان10120623

دمشق - (عام)تقويم األسنان والفكين86.748185.018روان احمد عيد11120319

دمشق - (عام)تقويم األسنان والفكين85.028585.014آالء لطفي بوبس12120101

دمشق - (عام)تقويم األسنان والفكين83.298784.403تقى محمد فؤاد خوالني13120163

دمشق - (موازي)تقويم األسنان والفكين83.68684.32أُبي جمال الحكيم14120057

دمشق - (موازي)تقويم األسنان والفكين85.358083.745أرمين زهراب بريصيان15120066

دمشق - (عام)جراحة الفم والفكين83.498784.543وليد رضوان زين16120833

دمشق - (عام)جراحة الفم والفكين83.368483.552مريم عمران برمو17120717

دمشق - (عام)جراحة الفم والفكين83.9588183.07ايفان طعمه الحي18420007

دمشق - (عام)جراحة الفم والفكين81.918582.837ديمه عبدالغني ابو حميد19120250

دمشق - (عام)جراحة الفم والفكين81.868582.802محمد خالد زرزور20120630

دمشق - (عام)جراحة الفم والفكين83.118282.777محمد اسامه غسان كشور21120607

دمشق - (عام)جراحة الفم والفكين83.078182.449آية محمد فايز كامل22120110

دمشق - (موازي)جراحة الفم والفكين80.58682.15بشار خليل مزعل23120132

دمشق - (موازي)جراحة الفم والفكين81.328482.124آيه رضوان خان24120114

دمشق - (موازي)جراحة الفم والفكين81.758281.825عثمان محمد اللبابيدي25120433

دمشق - (عام)مداواة األسنان85.468886.222اقبال عاصم حسن26120027

دمشق - (عام)مداواة األسنان82.628583.334مضر وفيق حمدان27120729

دمشق - (عام)مداواة األسنان82.598382.713امجد محمد حسين28120039

دمشق - (عام)مداواة األسنان83.848082.688مريم نصر الحريري29120720

دمشق - (عام)مداواة األسنان82.538382.671فرح وضاح ايوبي30120518

دمشق - (عام)مداواة األسنان79.358982.245طارق جمال أبو الشعر31120400
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2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

دمشق - (عام)مداواة األسنان79.278982.189محمد براء انس بيجو32120619

دمشق - (عام)مداواة األسنان81.698281.783محمد ياسر الحسن العوده33120680

دمشق - (عام)مداواة األسنان81.568281.692أسماء حسن الهالل الجاسم34120077

دمشق - (عام)مداواة األسنان82.258081.575غيث حيان الزهراوي35420108

دمشق - (موازي)مداواة األسنان80.338481.431بهاء الدين جهاد الزغلول36120142

دمشق - (موازي)مداواة األسنان80.318481.417عبدهللا محمد سعيد غيبه37120432

دمشق - (موازي)مداواة األسنان79.788581.346اماني قاسم الجوابره38120038

دمشق - (عام)تعويضات األسنان المتحركة79.538480.871حسام فريد الصدي39120200

دمشق - (عام)تعويضات األسنان المتحركة78.98580.73عمر يحيى حناوي40120477

دمشق - (عام)تعويضات األسنان المتحركة78.448680.708سنا محمد سامر الال41120377

دمشق - (عام)تعويضات األسنان المتحركة80.998080.693غاده مهند زباد42120485

دمشق - (عام)تعويضات األسنان المتحركة79.388380.466عبدهللا محمد ابو ارشيد43120430

دمشق - (موازي)تعويضات األسنان المتحركة80.518080.357عمر وائل المناقلي44120476

دمشق - (موازي)تعويضات األسنان المتحركة82.377580.159محمد ايوب عيسى المصري45220236

دمشق - (عام)تعويضات األسنان الثابتة83.258583.775دانة محمد جاموس46120232

دمشق - (عام)تعويضات األسنان الثابتة84.418183.387محمود عدنان األديب47120695

دمشق - (عام)تعويضات األسنان الثابتة82.798483.153غنى عمر فاكهاني48120497

دمشق - (عام)تعويضات األسنان الثابتة83.198282.833أليسا اسماعيل اسماعيل49120081

دمشق - (عام)تعويضات األسنان الثابتة81.768582.732عمرو سمير بقلة50120480

دمشق - (عام)تعويضات األسنان الثابتة83.018282.707سالم محمود حديد51120365

دمشق - (موازي)تعويضات األسنان الثابتة81.458281.615عبد الرحمن ابراهيم قره جاي قوشحه52120414

دمشق - (موازي)تعويضات األسنان الثابتة81.388281.566أيهم عماد الدين نصار53120046

دمشق - (عام)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان83.257480.475حال عبد االله النقري54420037

دمشق - (عام)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان79.928079.944سلسبيل جمال البردان55120366

دمشق - (عام)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان79.068279.942خليل سمير عنيد56120227

دمشق - (عام)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان80.347979.938جورج جوزيف كوريه57120191

دمشق - (موازي)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان81.377679.759محمود محمد الخطيب58120058

دمشق - (موازي)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان80.417879.687احمد عيسى قنبس59120017

دمشق - (عام)علم النسج حول السنية83.877882.109رشا منصور محمد60120286

دمشق - (عام)علم النسج حول السنية81.188482.026علي ناصر شيخ عمير61120023

دمشق - (عام)علم النسج حول السنية81.118481.977سناء حابس العنيزي62120474
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2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

دمشق - (عام)علم النسج حول السنية82.158081.505قمر ماهر رمضان63420113

دمشق - (عام)علم النسج حول السنية81.598181.413رغد عماد الدين الرفاعي64120289

دمشق - (عام)علم النسج حول السنية81.898081.323أسامه بشار عبد الغني65120072

دمشق - (موازي)علم النسج حول السنية81.358181.245خضر توفيق الخضر662120084

دمشق - (موازي)علم النسج حول السنية81.198181.133احمد عبد الرزاق الخربوطلي67120014

دمشق - (عام)طب الفم78.538680.771محمد ديب محمود عمير68120647

دمشق - (عام)طب الفم80.238280.761مجد خالد الصادق69120594

دمشق - (عام)طب الفم82.797680.753نور احمد المصري70120774

دمشق - (عام)طب الفم81.657880.555سالي محمود الناصر71120354

دمشق - (عام)طب الفم81.437880.401زينه نور الدين أمين العبدهللا72120339

دمشق - (موازي)طب الفم79.168380.312تيجان محمد المحنّي73120006

دمشق - (موازي)طب الفم80.058080.035النا محمد وحيد قاسم74120547

دمشق - (شواغر عرب)طب أسنان األطفال75.837876.481مي ماهر البعل75120745

دمشق - (شواغر عرب)مداواة األسنان77.868078.502محمد كرم محمد عرفان الخطيب76120661

دمشق - (شواغر عرب)تعويضات األسنان المتحركة74.037774.921لين آدم عوده77120651

دمشق - (شواغر عرب)تعويضات األسنان الثابتة78.028178.914مصطفى فوزي المغربي78120133

دمشق - (شواغر عرب)النسج والتشريح المرضي للفم واالسنان71.546569.578زينب حسين سميا79120085

دمشق - (شواغر عرب)علم النسج حول السنية77.378178.459تاله بشار الخن80120154

دمشق - (شواغر عرب)طب الفم76.067174.542روز جوزيف عساف81120321

حماة - (عام)طب أسنان األطفال79.1058380.273شادن عماد سعد82420008

حماة - (عام)طب أسنان األطفال80.117979.777عمر بشر سلطان832120035

حماة - (موازي)طب أسنان األطفال77.818479.667محمد سعيد محمد عماد الذهبي84120636

حماة - (عام)تقويم األسنان والفكين87.968185.872محمد خالد خالد البوش852120346

حماة - (عام)تقويم األسنان والفكين86.857583.295مسعف عبد القادر خموسيه862120382

حماة - (عام)تقويم األسنان والفكين83.798283.253محمد مسعود مشمش872120278

حماة - (عام)تقويم األسنان والفكين84.428083.094حسين غازي عبد الرحمن882120074

حماة - (موازي)تقويم األسنان والفكين85.67783.02أميرة أحمد سمك892120034

حماة - (موازي)تقويم األسنان والفكين81.048582.228عالء الدين محمد مفيد اللبابيدي902120034

حماة - (عام)مداواة األسنان80.598180.713محمد عبد القادر عارف المنصور912120048

حماة - (عام)مداواة األسنان82.877480.209ميساء رضوان أبو علي922120304

حماة - (عام)مداواة األسنان827680.2دعاء محمد جنيد932120046
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عالمة االمتحان % 30 

الوطني
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حماة - (عام)مداواة األسنان79.678180.069عبير حازم مرقا942120032

حماة - (موازي)مداواة األسنان82.137579.991أمجد نورس الحسن952120032

حماة - (موازي)مداواة األسنان82.057579.935ظالل مخلص االصفر962120028

حماة - (عام)تعويضات األسنان المتحركة77.248579.568رامي مهند االسود972120092

حماة - (عام)تعويضات األسنان المتحركة77.148579.498محمد نضال بيازيد98120673

حماة - (عام)تعويضات األسنان المتحركة76.858579.295محمد جواد محمد عدنان ابو طراب99120695

حماة - (عام)تعويضات األسنان المتحركة79.997779.093ناتالي درغام الرحال1002120305

حماة - (موازي)تعويضات األسنان المتحركة77.28378.94ابراهيم علي العمر1012120014

حماة - (موازي)تعويضات األسنان المتحركة79.247878.868عدنان عبدالرحمن حمروش102220166

حماة - (عام)تعويضات األسنان الثابتة82.088282.056شهد تيسير خورشيد1032120140

حماة - (عام)تعويضات األسنان الثابتة81.438281.601ليان مهند الهبيان104120563

حماة - (موازي)تعويضات األسنان الثابتة83.387580.866رشا عبد الرحمن حلبي1052120021

حماة - (شواغر عرب)طب أسنان األطفال72.316068.617لبنى نعيم عيد106120141

حماة - (شواغر عرب)تقويم األسنان والفكين76.428278.094محمد عبدالكريم غفرجي1072120078

حماة - (شواغر عرب)مداواة األسنان78.317276.417طه عامر طربين1082120153

حماة - (شواغر عرب)تعويضات األسنان الثابتة787577.1شهد عبد الكريم قره محمد1092120341

الالذقية - (عام)طب أسنان األطفال80.597779.513ايلي عزيز ابوعدله1102120011

الالذقية - (عام)طب أسنان األطفال77.878379.409احمد عبيد الحي111520004

الالذقية - (عام)طب أسنان األطفال77.228479.254عالية منذر زاهر112120495

الالذقية - (موازي)طب أسنان األطفال78.868079.202نادر احمد فاتح حوري113320280

الالذقية - (عام)تقويم األسنان والفكين84.158484.105عازار رويشار يزبك1142320059

الالذقية - (موازي)تقويم األسنان والفكين80.98481.83جابر عبدالوهاب العمار115120174

الالذقية - (عام)جراحة الفم والفكين81.048582.228مجد بطرس اسبر1162120248

الالذقية - (عام)جراحة الفم والفكين80.968582.172محمد صفوان عبدالرحمن العيسى117220220

الالذقية - (عام)جراحة الفم والفكين79.938581.451ابراهيم نضال العبد118120008

الالذقية - (موازي)جراحة الفم والفكين82.77881.29محمد عبد الرزاق الشيخ قدور1192120270

الالذقية - (عام)مداواة األسنان85.077281.149مرح رأفت خليل1202320110

الالذقية - (عام)مداواة األسنان81.088080.756عالء سميح العطواني121120440

الالذقية - (عام)مداواة األسنان80.678080.469لميس سليمان سليمان1222320096

الالذقية - (موازي)مداواة األسنان81.1257779.887مايا جمال صوفي123420125

الالذقية - (عام)تعويضات األسنان المتحركة78.318279.417عمار عبد السالم حسين1242320081
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الالذقية - (موازي)تعويضات األسنان المتحركة78.638079.041مهند محمود سليمان125320278

الالذقية - (عام)تعويضات األسنان الثابتة85.687682.776فيروز علي معروف1262320091

الالذقية - (عام)تعويضات األسنان الثابتة80.528381.264روان محمد اسامه طرابلسي127320124

الالذقية - (عام)تعويضات األسنان الثابتة80.488381.236زينب عيسى حواط1282320046

الالذقية - (موازي)تعويضات األسنان الثابتة81.727780.304بشرى جهاد األحمد129120136

الالذقية - (عام)علم النسج حول السنية81.817780.367حسن منذر علي1302320023

الالذقية - (موازي)علم النسج حول السنية82.137579.991النا خليل الخشي131120546

الالذقية - (عام)طب الفم77.388379.066حمزة محمد منذر132120048

الالذقية - (عام)طب الفم78.927978.944سامة زياد سالم133320149

الالذقية - (موازي)طب الفم79.317878.917علي ناصر اسماعيل134320205

الالذقية - (شواغر عرب)طب أسنان األطفال76.376873.859ياسمين زياد مفتي135320308

الالذقية - (شواغر عرب)تقويم األسنان والفكين77.127977.684مصطفى احمد يوسف136320269

الالذقية - (شواغر عرب)جراحة الفم والفكين79.936776.051علي عزيز عبدهللا137320199

الالذقية - (شواغر عرب)مداواة األسنان74.667675.062ضياء عز الدين السعيد138120399

الالذقية - (شواغر عرب)تعويضات األسنان المتحركة73.376871.759شرف محمد فواز حكيم139320162

الالذقية - (شواغر عرب)تعويضات األسنان الثابتة76.317575.917عبيده ماهر عرفه1402120069

الالذقية - (شواغر عرب)علم النسج حول السنية76.618077.627سالي أحمد سرحيل141120090

الالذقية - (شواغر عرب)طب الفم71.566469.292يارا دمر رومية142320303

حلب - (عام)تقويم األسنان والفكين90.948388.558معاذ أحمد الحاج علي143220258

حلب - (عام)تقويم األسنان والفكين84.018183.107سامر بسام زير144220121

حلب - (عام)تقويم األسنان والفكين82.228583.054مصطفى عبدو ملندي145220254

حلب - (عام)تقويم األسنان والفكين85.057782.635محمد أحمد اإلبراهيم1462120251

حلب - (موازي)تقويم األسنان والفكين81.898482.523كارين فرج هللا شيخو147220006

حلب - (موازي)تقويم األسنان والفكين82.717981.597أحمد فارس عبدالرحمن1482120022

حلب - (عام)مداواة األسنان83.627581.034حال عبد الرحمن رابعة149220077

حلب - (عام)مداواة األسنان82.317881.017أحمد هشام زاهد150220026

حلب - (عام)مداواة األسنان77.68780.42محمد عمر الرز151120655

حلب - (عام)مداواة األسنان78.868380.102عبد هللا محمد سلطان حداد152120052

حلب - (عام)مداواة األسنان79.288280.096سالفا بوظان دالي153120364

حلب - (عام)مداواة األسنان77.918580.037زيد شكيب ابو حمره154120336
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2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

حلب - (موازي)مداواة األسنان79.148079.398محمد نور محمد الدوش155220236

حلب - (موازي)مداواة األسنان81.237579.361عبيدة صبحي الشريف1562120175

حلب - (عام)تعويضات األسنان المتحركة81.237679.661مجد فهد السحلي157120598

حلب - (عام)تعويضات األسنان المتحركة79.268079.482نور الدين فاطر اسماعيل158120776

حلب - (عام)تعويضات األسنان المتحركة81.137579.291ايناس بسام محمينو159220010

حلب - (عام)تعويضات األسنان المتحركة78.688079.076محمد لؤي محمد فايز الخطيب160120664

حلب - (موازي)تعويضات األسنان المتحركة79.517879.057هبه احمد منصور161220017

حلب - (موازي)تعويضات األسنان المتحركة788178.9محمد كريم ماهر دحبور162120180

حلب - (عام)تعويضات األسنان الثابتة80.898080.623رامي خالد االحمد اليوسف1632120090

حلب - (عام)تعويضات األسنان الثابتة80.348180.538عالء احمد الطه164220168

حلب - (عام)تعويضات األسنان الثابتة81.157779.905نور زياد النواقيل165120781

حلب - (عام)تعويضات األسنان الثابتة81.877579.809جورج لطفي توكمه جي166220069

حلب - (موازي)تعويضات األسنان الثابتة79.528079.664حسين أحمد الجوهري167320072

حلب - (موازي)تعويضات األسنان الثابتة80.937679.451تسنيم احمد عمار تفتنازي168220057

حلب - (شواغر عرب)تقويم األسنان والفكين80.387378.166تامر عبد الرحمن عبد هللا169220307

حلب - (شواغر عرب)مداواة األسنان77.127175.284يزن عبد الناصر الضللي170120851

حلب - (شواغر عرب)تعويضات األسنان الثابتة76.638177.941الرا عزام عويد171220007

جميع الرغبات مرفوضة82.97680.83فلاير ماجد السلكه172120520

جميع الرغبات مرفوضة82.667580.362أحمد مروان بيطار173220025

جميع الرغبات مرفوضة80.777980.239أيهم عبد العزيز زغيبه1742320013

جميع الرغبات مرفوضة78.318480.017محمد عمار محمد الملك175120653

جميع الرغبات مرفوضة79.928079.944امان مزيد عبد هللا176120037

جميع الرغبات مرفوضة82.777379.839محمود محمد ربيع ضبيط177220013

جميع الرغبات مرفوضة79.328179.824تيماء نجيب الجرماني178120172

جميع الرغبات مرفوضة78.448379.808مريم محمد فؤاد النمر179120265

جميع الرغبات مرفوضة80.577879.799سلوى أدهم شهاب أبوفخر180120371

جميع الرغبات مرفوضة77.988479.786ربيع راجح حسين181120070

جميع الرغبات مرفوضة79.658079.755إسالم فراس النصر182120053

جميع الرغبات مرفوضة79.198179.733دانا مطيع مرعي183120231

جميع الرغبات مرفوضة79.987979.686مايا محمد انس النشواتي184120590

جميع الرغبات مرفوضة78.668279.662أحمد محمد ياسر قربي185120004
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2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 
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عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة79.088179.656رشا احمد دكاكني186120283

جميع الرغبات مرفوضة81.447579.508أسيل خلدون سكر187120078

جميع الرغبات مرفوضة80.567779.492آيه محمد السعيد188120117

جميع الرغبات مرفوضة79.228079.454هبه علي جيجان189120815

جميع الرغبات مرفوضة76.998579.393حال سعيد الحرفي190120047

جميع الرغبات مرفوضة79.128079.384عمر عادل البابا191120472

جميع الرغبات مرفوضة79.917879.337طارق محمد زياد المخلالتي192120405

جميع الرغبات مرفوضة86.326379.324أصالة برهان الدين نجم1932120400

جميع الرغبات مرفوضة79.038079.321عدي نهيد كرباج194120435

جميع الرغبات مرفوضة79.457979.315كارول مرهف شالح195120531

جميع الرغبات مرفوضة78.598179.313ضياء الدين غسان كيفو196120143

جميع الرغبات مرفوضة78.988079.286رهف فيصل الشولي197120313

جميع الرغبات مرفوضة81.557479.285سعاد طالل دندل198220027

جميع الرغبات مرفوضة79.797879.253عالء سيمون عبود199120441

جميع الرغبات مرفوضة81.447479.208بيان محمد الحمير200120145

جميع الرغبات مرفوضة78.858079.195نوار هزيمه أبو حسن201120773

جميع الرغبات مرفوضة77.958279.165مضر ايمن شيخ األرض202120727

جميع الرغبات مرفوضة80.087779.156زهور زاهر الدريبي203120334

جميع الرغبات مرفوضة83.077079.149حامد محمود الفياض2042120068

جميع الرغبات مرفوضة79.557879.085نانور جاك لحدو205120761

جميع الرغبات مرفوضة78.258179.075أنس جمال عساف206120303

جميع الرغبات مرفوضة82.897079.023عزه سالم الرحال2072120180

جميع الرغبات مرفوضة78.598079.013اسالم محمد بكر خميس208120024

جميع الرغبات مرفوضة80.717578.997آيه عبدالرزاق تقي2092120043

جميع الرغبات مرفوضة79.47878.98لطيفه عمر علي210120552

جميع الرغبات مرفوضة79.827778.974لونا ماجد خطيب211220009

جميع الرغبات مرفوضة78.098178.963يزن جمال الساعور212120850

جميع الرغبات مرفوضة78.088178.956غسان محمد منذر القسطنطيني213120119

جميع الرغبات مرفوضة81.927278.944سماح طارق السعيد214120373

جميع الرغبات مرفوضة78.917978.937عال عبد السالم جازي215120437

جميع الرغبات مرفوضة78.428078.894محمد عادل مأمون ياسمينه216120641
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2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة79.267878.882بيان محمد هارون217120147

جميع الرغبات مرفوضة78.837978.881براءه عبدهللا حمود218120131

جميع الرغبات مرفوضة78.368078.852محمد عامر ماهر صفدي219120642

جميع الرغبات مرفوضة80.937478.851بيان محمد دالل220220055

جميع الرغبات مرفوضة78.358078.845غصون عميد درويش221120492

جميع الرغبات مرفوضة78.348078.838راويه محمد عريشه222120274

جميع الرغبات مرفوضة79.167878.812نقوال هيثم ابو غنام223120769

جميع الرغبات مرفوضة82.157178.805عبد هللا محمود لبان2242120279

جميع الرغبات مرفوضة76.558478.785محمدواصف محمد هشام الزحيلي225120692

جميع الرغبات مرفوضة80.777478.739راما علي كرماش226120258

جميع الرغبات مرفوضة81.627278.734حسن عبد العظيم الشيخة227120045

جميع الرغبات مرفوضة79.047878.728نور محمد سهيل القطان228120787

جميع الرغبات مرفوضة79.017878.707حنين رضا ناصر229120215

جميع الرغبات مرفوضة78.158078.705جورج سامر موسى الخوري230120192

جميع الرغبات مرفوضة78.128078.684جويل بركات نادر231120197

جميع الرغبات مرفوضة78.967878.672محسن امين الميهوب232120604

جميع الرغبات مرفوضة77.678178.669دانيا جميل عجيب233120238

جميع الرغبات مرفوضة78.517978.657عالء محمد عرفان الصواف234120442

جميع الرغبات مرفوضة80.227578.654فاروق محمد زواوي2352120213

جميع الرغبات مرفوضة80.27578.64محمد وئام محي الدين البقاعي236120679

جميع الرغبات مرفوضة78.487978.636أمان محمدجمال الموازيني237120084

جميع الرغبات مرفوضة78.058078.635نعيم منور حنون238120767

جميع الرغبات مرفوضة78.048078.628أسامه محمد محفوض239120074

جميع الرغبات مرفوضة79.747678.618بيان حمدو المحمد240220096

جميع الرغبات مرفوضة77.118278.577محمد انور عبد الحميد سودان241120161

جميع الرغبات مرفوضة78.817878.567غدير محمود زيتون2422320085

جميع الرغبات مرفوضة79.237778.561غنى كريم دومط2432120208

جميع الرغبات مرفوضة77.918078.537محمد فيصل حمادة244120660

جميع الرغبات مرفوضة78.327978.524لين حسان سعده245120573

جميع الرغبات مرفوضة76.158478.505مها نزيه صالح246320276

جميع الرغبات مرفوضة77.398178.473محمود محمد احمد2472320044
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الوطني

الرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة77.818078.467حسن عبد الرحمن سالمه248120205

جميع الرغبات مرفوضة80.377478.459آيه أيمن العلوان249120112

جميع الرغبات مرفوضة80.377478.459سارة عدنان شوكه250120344

جميع الرغبات مرفوضة77.798078.453يارا سمير داود251320304

جميع الرغبات مرفوضة82.496978.443رشا مالك سليم252220098

جميع الرغبات مرفوضة79.067778.442عزه يوسف زحلوق2532120181

جميع الرغبات مرفوضة77.298178.403أسامه مازن الطهاوي254120015

جميع الرغبات مرفوضة75.968478.372ضرغام صفوح فلوح255120397

جميع الرغبات مرفوضة76.798278.353اوديل انطوان صوفو256220079

جميع الرغبات مرفوضة78.57878.35اليسار عماد سلوم257120035

جميع الرغبات مرفوضة78.927778.344محمد مازن القباني258120665

جميع الرغبات مرفوضة77.628078.334عالء الدين زياد سليمان259120438

جميع الرغبات مرفوضة77.198178.333مارال امين توما260120658

جميع الرغبات مرفوضة79.767578.332ديانا مأمون الصفدي261120246

جميع الرغبات مرفوضة77.68078.32نوار محمد حجازي خلف262120771

جميع الرغبات مرفوضة80.1257478.287خديجه محمود الخلف263420043

جميع الرغبات مرفوضة77.987978.286براء محمد انيس شعيب264120130

جميع الرغبات مرفوضة78.837778.281آية عبد الرحمن طير265120108

جميع الرغبات مرفوضة78.837778.281غنى هيثم سيروان266120500

جميع الرغبات مرفوضة76.668278.262محمود جمال العاني267120745

جميع الرغبات مرفوضة76.668278.262مجد محمد شتيوي268120600

جميع الرغبات مرفوضة79.667578.262شادي سامر القبالن269120385

جميع الرغبات مرفوضة77.518078.257محمد خالد محمد ناصر شهاب الدين270120699

جميع الرغبات مرفوضة77.937978.251آالء مالك جردي271320036

جميع الرغبات مرفوضة77.068178.242تسنيم ثائر البلدي272120157

جميع الرغبات مرفوضة76.628278.234محمد أيمن الشيخ ابراهيم2732120254

جميع الرغبات مرفوضة78.747778.218جود وليد طعمه274220013

جميع الرغبات مرفوضة78.317878.217بيان وفيق سوار275120149

جميع الرغبات مرفوضة81.317178.217مرح محمدحاتم القاسم2762120376

جميع الرغبات مرفوضة80.027478.214سارة زياد دباس277220120

جميع الرغبات مرفوضة80.447378.208مهند عبد الخالق سعود278220064
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عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة77.448078.208ايمان محمد عرف الشيخ علي279120046

جميع الرغبات مرفوضة78.727778.204غدير حسام نظام280120487

جميع الرغبات مرفوضة82.566878.192مروه احمد الشحنه2812120298

جميع الرغبات مرفوضة77.4158078.19محمد خالد سامر مهرات282420024

جميع الرغبات مرفوضة76.988178.186علي اسكندر عمار283320184

جميع الرغبات مرفوضة76.988178.186ابراهيم محمد جمال الدين خساره284120007

جميع الرغبات مرفوضة77.378078.159مريم محمد هشام عبود285120200

جميع الرغبات مرفوضة77.797978.153أحمد محمد الحالول2862120004

جميع الرغبات مرفوضة77.787978.146دعاء احمد صالح مرعي287120241

جميع الرغبات مرفوضة76.068378.142محمد يوسف الجنيدي288120687

جميع الرغبات مرفوضة75.628478.134سالف عبد الباسط خليفة289120516

جميع الرغبات مرفوضة77.747978.118أمل أحمد بشير290120300

جميع الرغبات مرفوضة78.587778.106ليديا بسام البرني291120566

جميع الرغبات مرفوضة78.577778.099محمدهاشم محمدحسان المجذوب292120691

جميع الرغبات مرفوضة77.288078.096هاشم محمد خالد عيد293120799

جميع الرغبات مرفوضة80.2697378.088حسن علي الحسن294420034

جميع الرغبات مرفوضة78.547778.078عبدالرحمن رشيد يعقوب آغا2952120165

جميع الرغبات مرفوضة79.817478.067جودي يعقوب محمد حمادة296120190

جميع الرغبات مرفوضة77.667978.062رنيم نورس ابورشيد297120304

جميع الرغبات مرفوضة77.238078.061مسعود احمد غصن298120722

جميع الرغبات مرفوضة79.777478.039منار محمد عيد هزاع299120737

جميع الرغبات مرفوضة76.298278.003بتول حبيب حاتم300320007

جميع الرغبات مرفوضة81.427077.994رنا عبد الحميد قرينة301120293

جميع الرغبات مرفوضة77.557977.985شام ناصر ابو درهمين302120431

جميع الرغبات مرفوضة76.238277.961عمر راكان القويدر303120471

جميع الرغبات مرفوضة76.648177.948هال اكرم الفقير304120823

جميع الرغبات مرفوضة76.638177.941خليل أنطوان قنبز305320094

جميع الرغبات مرفوضة80.047377.928ساره عصام خلوف3062120120

جميع الرغبات مرفوضة79.187577.926مروه محمد اديب النجار الشهير بالبصال307120713

جميع الرغبات مرفوضة78.737677.911لونا محمد ياسر الشويكي308120560

جميع الرغبات مرفوضة78.727677.904زهرة جمال عزيزة309220030
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2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة77.837877.881هند جمعه الدولتلي310120818

جميع الرغبات مرفوضة77.817877.867ديمه جهاد ريحاوي311220118

جميع الرغبات مرفوضة79.927377.844أماني علي خليل3122320010

جميع الرغبات مرفوضة76.468177.822ساره سمير حريري313120454

جميع الرغبات مرفوضة76.868077.802آية غسان الرفاعي314120320

جميع الرغبات مرفوضة81.147077.798حال إيمان محمد رضوان بابا315220075

جميع الرغبات مرفوضة76.428177.794سامر محمد غسان سلوم316120458

جميع الرغبات مرفوضة79.87377.76إسراء عبد الغني رابعه317220014

جميع الرغبات مرفوضة80.617177.727بتول احمد العقلة318120123

جميع الرغبات مرفوضة77.967777.672عبدالكريم محمود المحاميد319120427

جميع الرغبات مرفوضة79.227477.654لين محمد اللحام320120578

جميع الرغبات مرفوضة77.497877.643مروة موفق حسين321120710

جميع الرغبات مرفوضة78.347677.638ريناد عبد القادر نحاس322220129

جميع الرغبات مرفوضة78.337677.631محمد عدنان غسان أعرج323220226

جميع الرغبات مرفوضة77.457877.615حسن خالد الجباعي نصر324120204

جميع الرغبات مرفوضة76.168177.612كنان احسان البني325120626

جميع الرغبات مرفوضة80.877077.609آية سامر األصفر3262120041

جميع الرغبات مرفوضة80.837077.581قمر احسان طرابيشي327120527

جميع الرغبات مرفوضة76.977977.579مرهف علي مدنيه328120708

جميع الرغبات مرفوضة81.256977.575ريم ابراهيم ناصر3292120233

جميع الرغبات مرفوضة76.967977.572محمد ياسر محمد سعيد شعيريه330120742

جميع الرغبات مرفوضة76.528077.564محمد عبده مرتضى331120175

جميع الرغبات مرفوضة78.667577.562يونس حافظ محفوض332120858

جميع الرغبات مرفوضة78.237677.561آنزور ينال اسحاق333120103

جميع الرغبات مرفوضة79.57377.55بانه محمد حافظ3342120044

جميع الرغبات مرفوضة77.357877.545جودي احمد الحاج335120187

جميع الرغبات مرفوضة75.638277.541عبد القادر مصطفى عبد القادر336220149

جميع الرغبات مرفوضة77.347877.538هبه انيس المقدسي337120803

جميع الرغبات مرفوضة80.337177.531أسامه عبدالرحمن الخطاب3382120028

جميع الرغبات مرفوضة76.018177.507هبه عصام صعب339120806

جميع الرغبات مرفوضة79.437377.501مروة نزار شريف340120711
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2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة76.48077.48يوسف علي محمد341120857

جميع الرغبات مرفوضة78.977477.479محمد أحمد كوبش342320245

جميع الرغبات مرفوضة77.617777.427أيهم يوسف غانم3432320014

جميع الرغبات مرفوضة74.618477.427والء ديب المصري344120312

جميع الرغبات مرفوضة79.757277.425رنيم محمد ابو خميس345120301

جميع الرغبات مرفوضة77.147877.398سامر جمال الدين عساف346120355

جميع الرغبات مرفوضة78.397577.373هاجر محمود طرابلسي347220214

جميع الرغبات مرفوضة73.638677.341سليمان يوسف وردي348320154

جميع الرغبات مرفوضة78.777477.339طه مصطفى السلومي349420252

جميع الرغبات مرفوضة75.688177.276نسرين حمدي الضماد350120788

جميع الرغبات مرفوضة80.816977.267نور طالل الجاجه3512120121

جميع الرغبات مرفوضة76.57977.25آالء محمد غنام352120102

جميع الرغبات مرفوضة79.077377.249زينه عادل محمود353320142

جميع الرغبات مرفوضة76.068077.242محمد احمد جمال الحمير354120606

جميع الرغبات مرفوضة77.347777.238مروه محمد الغماز355120714

جميع الرغبات مرفوضة80.347077.238أيهم عبد الناصر حميدان356220033

جميع الرغبات مرفوضة75.628177.234روه ني بالل آله رشي357120322

جميع الرغبات مرفوضة76.477977.229ريم فؤاد يوسف358120326

جميع الرغبات مرفوضة78.187577.226بينة خالد غزالن359120152

جميع الرغبات مرفوضة79.037377.221فاطمة حسان مدخنة360120505

جميع الرغبات مرفوضة78.137577.191خالد عمر نجيبه361220245

جميع الرغبات مرفوضة76.397977.173لبانه بديع غانم362320051

جميع الرغبات مرفوضة78.927377.144محمد حسن علي قاسم363120627

جميع الرغبات مرفوضة75.898077.123نور عدنان كرنبه364120798

جميع الرغبات مرفوضة75.878077.109فرح سليم الشحاذه365120027

جميع الرغبات مرفوضة78.017577.107نانسي بسام الشناعه366120760

جميع الرغبات مرفوضة78.857377.095رنيم محمود الجمل367120302

جميع الرغبات مرفوضة78.797377.053محمد هشام الشقيري368120676

جميع الرغبات مرفوضة77.927577.044علي ناصر شعبان3692320080

جميع الرغبات مرفوضة77.487677.036الياس اسامه خطار370120032

جميع الرغبات مرفوضة79.627177.034لمى غسان الخير371320232
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2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة77.887577.016قمر محمد خليل مطيط372120528

جميع الرغبات مرفوضة77.027777.014ابراهيم علي زبيدي373320007

جميع الرغبات مرفوضة79.547176.978فرح عماد مصابني374220187

جميع الرغبات مرفوضة77.817576.967نوار جبر الرمحين375120770

جميع الرغبات مرفوضة76.927776.944حمزه محمد هشام عبد العال376120213

جميع الرغبات مرفوضة76.457876.915علي سليمان ديب3772320073

جميع الرغبات مرفوضة76.877776.909محمود علي علي3782320109

جميع الرغبات مرفوضة76.427876.894هيا سامر الجبان379120820

جميع الرغبات مرفوضة78.5347376.873آية عمار كلثوم380420032

جميع الرغبات مرفوضة77.647576.848أسد جابر سكيكر381120076

جميع الرغبات مرفوضة77.147676.798محمد حيدر الحاج382120629

جميع الرغبات مرفوضة79.637076.741جنان عبدالغفار كمالي3832120063

جميع الرغبات مرفوضة76.197876.733مرح سمير ابو حجيله384120756

جميع الرغبات مرفوضة77.037676.721فاطمة عبدهللا المطر385220182

جميع الرغبات مرفوضة77.017676.707فاطمه محمد سالم الجغصي386120511

جميع الرغبات مرفوضة77.817476.667احمد رياض الجباوي387120013

جميع الرغبات مرفوضة75.667976.662أصالن غياث رزق388120080

جميع الرغبات مرفوضة77.367576.652راما محمد الموصللي389120262

جميع الرغبات مرفوضة76.477776.629غفران أحمد الحمدان390120493

جميع الرغبات مرفوضة77.287576.596مخلص محمد طالل دناور3912120294

جميع الرغبات مرفوضة75.977876.579احمد عبد الرحمن عطار392220004

جميع الرغبات مرفوضة77.227576.554احمد محمد العلي393220002

جميع الرغبات مرفوضة77.497476.443جميل بشير زريق394120181

جميع الرغبات مرفوضة79.27076.44نور محمود عبد العزيز395120790

جميع الرغبات مرفوضة78.767176.432لوليا محمد خير نشاوي396120559

جميع الرغبات مرفوضة77.037576.421والء حسام الدين قزحه397120830

جميع الرغبات مرفوضة777576.4مؤيد حسان جباره398120744

جميع الرغبات مرفوضة79.057076.335بشرى جمال الدين زامل عبد الحنان399220050

جميع الرغبات مرفوضة78.197276.333حنين احمد يوسف400320005

جميع الرغبات مرفوضة76.897576.323أحمد فياض عرنوس401120060

جميع الرغبات مرفوضة77.727376.304داليا محمد جميل الشريف402120229
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2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة76.427676.294فرح صالح حوريه403320223

جميع الرغبات مرفوضة77.687376.276مرح رئيف أسعد404120194

جميع الرغبات مرفوضة78.417176.187نور رائد الكبش405120780

جميع الرغبات مرفوضة77.557376.185وجد نبيل عساف406120824

جميع الرغبات مرفوضة76.697576.183فادي مطيع عوكان4072120211

جميع الرغبات مرفوضة80.046776.128غريس كريم غريبه408220178

جميع الرغبات مرفوضة76.147676.098زين الدين مشهور حمود4092320044

جميع الرغبات مرفوضة76.17676.07جودي محمد سعدي العمري410120188

جميع الرغبات مرفوضة76.047676.028عمار غياث ديب411120462

جميع الرغبات مرفوضة78.557075.985شذى أحمد الدغلي412120387

جميع الرغبات مرفوضة73.828175.974محمود عبد المالك الترك413120694

جميع الرغبات مرفوضة78.097175.963لمى ياسين محمد414120557

جميع الرغبات مرفوضة77.217375.947مرح محمد حسان الكردي415120706

جميع الرغبات مرفوضة76.327575.924حسن مشهور الشلي416320071

جميع الرغبات مرفوضة74.997875.893عبد الرحمن عادل عساف417120416

جميع الرغبات مرفوضة75.417775.887وهبي محمد سليم زكور418220298

جميع الرغبات مرفوضة74.18075.87مجد وسيم كيوان419120601

جميع الرغبات مرفوضة77.917175.837عبدالرحمن محمد مازن عثمان اغا4202120170

جميع الرغبات مرفوضة75.287775.796ألين خالد مطعم421120082

جميع الرغبات مرفوضة75.677675.769آية عماد خدام الجامع422120109

جميع الرغبات مرفوضة77.367275.752محمد رياض مقصود423120703

جميع الرغبات مرفوضة77.667175.662بشر وليد الحالق424120135

جميع الرغبات مرفوضة78.8756875.612ماريا حيدر الحمد425420123

جميع الرغبات مرفوضة77.987075.586محمد احمد تيتي426120605

جميع الرغبات مرفوضة74.447875.508يارا صديق نوفل427320305

جميع الرغبات مرفوضة75.257675.475أنس إياد الجيرودي428120090

جميع الرغبات مرفوضة76.17475.47نورس أحمد الحوراني429120791

جميع الرغبات مرفوضة74.717775.397يمنى أيمن سيف430120851

جميع الرغبات مرفوضة74.77775.39خضر علي رزوق4312320031

جميع الرغبات مرفوضة75.957475.365نورشان رائد الخابور432120150

جميع الرغبات مرفوضة74.27875.34اسماعيل غالب ناصر433320013
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2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة75.97475.33ألبير رائف بشاره4342320008

جميع الرغبات مرفوضة75.477575.329يارا سمير عرنوس435120839

جميع الرغبات مرفوضة75.887475.316لين وسيم الهندي436120581

جميع الرغبات مرفوضة75.4447575.31محمد مصعب محمود القادري437420179

جميع الرغبات مرفوضة75.447575.308وليم باسل العسلي438120835

جميع الرغبات مرفوضة74.567775.292سجى عدنان المفلح439120359

جميع الرغبات مرفوضة74.537775.271كرم عبد الكريم سلوم يوسفان440120536

جميع الرغبات مرفوضة75.377575.259رامي سامي عيسى441120268

جميع الرغبات مرفوضة77.467075.222ناجي ايليا خزوم442120754

جميع الرغبات مرفوضة76.177375.219نوار بسام ابراهيم443320289

جميع الرغبات مرفوضة77.017175.207مهند مالك حمود444120742

جميع الرغبات مرفوضة77.337075.131روان محمد مهند المصري445120320

جميع الرغبات مرفوضة77.327075.124وفاء عبد السالم فحلة4462120333

جميع الرغبات مرفوضة75.177575.119وسام كليم عساف447120827

جميع الرغبات مرفوضة76.017375.107ندى بشير عواطه448120765

جميع الرغبات مرفوضة75.17575.07محمد اسماعيل اسماعيل449320244

جميع الرغبات مرفوضة75.517475.057ميمونه عبد الرزاق كوشان450120752

جميع الرغبات مرفوضة77.167075.012فراس خالد حمدان451120513

جميع الرغبات مرفوضة77.566974.992منيره احمد بركات452120740

جميع الرغبات مرفوضة74.967574.972إياد عاصم شقير453120055

جميع الرغبات مرفوضة77.057074.935أسامة نذير صوان454120071

جميع الرغبات مرفوضة77.047074.928خليل أسامه جرعا455320093

جميع الرغبات مرفوضة77.876874.909عبدالوهاب محمد علي عساني456220164

جميع الرغبات مرفوضة75.677374.869غالية صديق حمود457320209

جميع الرغبات مرفوضة76.047274.828احمد غسان السعدي458220317

جميع الرغبات مرفوضة76.897074.823لين محمد سعدالدين459120579

جميع الرغبات مرفوضة78.586674.806سلوى محمد نادر لباد460120372

جميع الرغبات مرفوضة72.588074.806جوهره عمر شعبان461120196

جميع الرغبات مرفوضة78.976574.779ديانا عبد الجبار بركات462220083

جميع الرغبات مرفوضة75.17474.77ربا عدنان العطا463120024

جميع الرغبات مرفوضة73.297874.703خالد حسن زيات464320089
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2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة74.577574.699محمود علي الصالح465220243

جميع الرغبات مرفوضة76.247174.668راما زياد أزواق الجزائرلي466120255

جميع الرغبات مرفوضة78.816574.667جود يوسف مصري467220064

جميع الرغبات مرفوضة74.457574.615محمد اسماعيل حليمه468120608

جميع الرغبات مرفوضة74.397574.573محمد محمود كرديه469220232

جميع الرغبات مرفوضة77.796774.553بشرى سعيد سلحب470120137

جميع الرغبات مرفوضة76.916974.537نوار عبدالرحيم حرح471220278

جميع الرغبات مرفوضة74.337574.531عمر احمد العباس472120467

جميع الرغبات مرفوضة74.317574.517مريم أحمد فرمان473120716

جميع الرغبات مرفوضة767174.5إيناس محمد تميم عوض474120056

جميع الرغبات مرفوضة77.636774.441مزنة عبد المنعم الصيادي4752120381

جميع الرغبات مرفوضة77.626774.434نور محمد طه476120788

جميع الرغبات مرفوضة77.626774.434سنا عمر جطل477220127

جميع الرغبات مرفوضة77.186874.426مريم لبيب صندوق478120718

جميع الرغبات مرفوضة76.227074.354احمد محمد السايس479120018

جميع الرغبات مرفوضة74.077574.349محمد جمعه جمعه العلي480120622

جميع الرغبات مرفوضة75.927074.144يارا محمد فايز البيات481120841

جميع الرغبات مرفوضة76.716874.097مجد محمد ميا482320242

جميع الرغبات مرفوضة75.797074.053أليسار توفيق طبيني4832320009

جميع الرغبات مرفوضة73.647574.048عبدهللا محمد سامر تاجي484120431

جميع الرغبات مرفوضة78.766374.032راما هيثم الرحال4852120089

جميع الرغبات مرفوضة78.186473.926عبدالرحمن محمود طالل عقيلي486220155

جميع الرغبات مرفوضة75.497073.843فرح هاني خيزران487320224

جميع الرغبات مرفوضة72.877673.809تسنيم نشوان عبد الواحد488220059

جميع الرغبات مرفوضة74.587273.806عالء محمود عثمان489120443

جميع الرغبات مرفوضة77.546573.778مايا محمد سلكان490320237

جميع الرغبات مرفوضة76.596773.713محمد عالء رغيد لطف491120648

جميع الرغبات مرفوضة76.546773.678حسين عدنان اإلبراهيم4922020360

جميع الرغبات مرفوضة73.957373.665نور حسين القطيفان493120778

جميع الرغبات مرفوضة76.036873.621ياسمين عبدالحميد الخاني4942120128

جميع الرغبات مرفوضة75.177073.619راما محمود محمد495120263
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2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة72.827573.474مديح منذر عثمان496320023

جميع الرغبات مرفوضة73.547373.378سنا محمد فاتح قجقوج497220128

جميع الرغبات مرفوضة76.966573.372لمى ماجد علواني4982120326

جميع الرغبات مرفوضة74.617073.227آمنة مأمون جطل4992320016

جميع الرغبات مرفوضة76.186673.126محمد أحمد سمرة500120613

جميع الرغبات مرفوضة78.296173.103شغف شفيق يونس5012120138

جميع الرغبات مرفوضة74.397073.073ميس مازن العطار502120750

جميع الرغبات مرفوضة76.066673.042ربيح محمد أسعد االسطواني503120278

جميع الرغبات مرفوضة74.337073.031وداد بدر الدين سعيد504320299

جميع الرغبات مرفوضة76.036673.021اسامة ايوب الجنادي505120021

جميع الرغبات مرفوضة78.566072.992محمد محمد بسام الدوماني506320255

جميع الرغبات مرفوضة73.257272.875الياس عدنان العيد507120033

جميع الرغبات مرفوضة74.966872.872محمد عالء محمد بشار مسوتي508120649

جميع الرغبات مرفوضة74.077072.849نادين صالح الدين الحلبي509120758

جميع الرغبات مرفوضة76.566472.792راما سالم روميه510120256

جميع الرغبات مرفوضة74.836872.781آيال نمير علي511120111

جميع الرغبات مرفوضة76.976372.779احمد نعمان محمد يحيى قمري512220005

جميع الرغبات مرفوضة74.536872.571ريم موفق يونس513120328

جميع الرغبات مرفوضة74.326872.424لين عاطف سليمان514320234

جميع الرغبات مرفوضة72.247272.168آالء أحمد حلبي515120096

جميع الرغبات مرفوضة75.266471.882علي ثائر حاج شيخو516220170

جميع الرغبات مرفوضة71.777271.839جاورجيوس سليمان السرج517120175

جميع الرغبات مرفوضة74.626571.734هديل ابراهيم العبدّللّا518120808

جميع الرغبات مرفوضة76.746071.718أسماء يعقوب قصاب باشي5192120161

جميع الرغبات مرفوضة73.066871.542محمد عاصم وليد السعيد520220224

جميع الرغبات مرفوضة73.896671.523مريم بسام سوادي521220250

جميع الرغبات مرفوضة72.526871.164اسيد بسام درويش522120026

جميع الرغبات مرفوضة73.336671.131سلمى شاهين شاهين523320155

جميع الرغبات مرفوضة75.426171.094سلمى عيد زاهر الصباغ524120369

جميع الرغبات مرفوضة72.746771.018غيث سامر رستم525320215

جميع الرغبات مرفوضة73.046670.928مهند علي حيدر526320277
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2022 - 2021    للعام الدراسي 

  الجمهورية العربية السورية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

عالمة االمتحان الوطنيمعدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل

:معدل التفاضل

معدل التخرج % 70 

+

عالمة االمتحان % 30 

الوطني

الرغبة المقبول بها

جميع الرغبات مرفوضة75.566070.892رضية محمد نجيب الطرن5272120099

جميع الرغبات مرفوضة70.847170.888لين حسني السليمان528120574

جميع الرغبات مرفوضة74.066270.442علي بهيج حسن529320185

جميع الرغبات مرفوضة74.266170.282عمار حبيب علي530120460

جميع الرغبات مرفوضة74.076170.149محمد محمود عبد الكريم531220231

جميع الرغبات مرفوضة73.186370.126مؤمن مازن القطمة532120743

جميع الرغبات مرفوضة73.336269.931وسيم امهيدي عبد الحميد533120829

جميع الرغبات مرفوضة73.576169.799رانيا محمد ماهر الخيمي534120273

جميع الرغبات مرفوضة70.016969.707رغد مصطفى حمود535120291

جميع الرغبات مرفوضة72.856269.595مايا عدنان جابر536120154

جميع الرغبات مرفوضة72.736269.511فاضل حسام الدين خالصي537320217

جميع الرغبات مرفوضة71.326469.124حنين ماهر كوريه538120217

جميع الرغبات مرفوضة70.356669.045محمد كريم نضال الكسم539120663

جميع الرغبات مرفوضة69.766768.932معاذ محمد سعيد الشلبي540120731
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