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الجمهورية العربية السورية
   وزارة التعليم العالي

2/1

معدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل
عالمة 

االمتحان 
الوطني

معدل التفاضل:
 70% معدل التخرج 

+
 30% عالمة 

االمتحان الوطني

الرغبة المقبول بها

مراقبة األغذية(موازي) دمشق77.237676.861نورا عبد الهادي الكريدي1120434
مراقبة األغذية(موازي) دمشق81.0816776.8567عال عمار الزين2120053
مراقبة األغذية(موازي) دمشق75.7717174.3397آالء محمد سمير الشيخ محمد3120006
مراقبة األغذية(موازي) الالذقية64.4216564.5947ريمون فؤاد بشارة4320020
الكيمياء التحليلية التطبيقية (موازي) دمشق79.868180.202رغد كمال المتسلم5120050
الكيمياء التحليلية التطبيقية (موازي) دمشق76.597676.413رنيم رزق هللا هالل6120055
الكيمياء التحليلية التطبيقية (موازي) دمشق73.4018175.6807نور مأمون العاصي7120132
الصيدلة الصناعية(موازي) دمشق78.47577.38عال أكرم القسطي8120084
الصيدلة الصناعية(موازي) دمشق83.946277.358ليندا جهاد فاتح9220146
الصيدلة الصناعية(موازي) دمشق74.997875.893والء خليل فواز10120142
الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي (موازي) دمشق79.198179.733تريز بسام حوشان11120024
الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي (موازي) دمشق82.147379.398يزن غسان شحادة12120453
الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي (موازي) دمشق78.637978.741راكيل سامر بديوي13120044
تصميم ومراقبة الدواء(موازي) الالذقية84.398083.073فاطمة علي عجوز14320107
تصميم ومراقبة الدواء(موازي) الالذقية83.747982.318نور علي شرف15320161
تصميم ومراقبة الدواء(موازي) الالذقية81.757579.725نور محمد عبد الرحمن16320162
الكيمياء الدوائية(موازي) دمشق80.3917478.4737فاطمة احمد خطاب17120151
الكيمياء الدوائية(موازي) دمشق76.817375.667والء احمد كنعان18120141
الكيمياء الدوائية(موازي) دمشق76.687375.576ميرنا سهيل عبدو19120404
المراقبة الدوائية (موازي) حمص85.376679.559رشا سامر هزيم20420032
المراقبة الدوائية (موازي) حمص82.47178.98تاال محمد رشاد االخرس21420019
المراقبة الدوائية (موازي) حمص74.56772.25مريانا يحيى سالمة22420095
العقاقير (موازي) دمشق77.217777.147نور مازن مجاهد23120131
العقاقير (موازي) دمشق77.067576.442نور منذر الدغالوي24420057
العقاقير (موازي) دمشق79.626675.534لينا محمود كجوك25120370
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معدل التخرجاالسم الثالثيالرقم االمتحانيتسلسل
عالمة 

االمتحان 
الوطني

معدل التفاضل:
 70% معدل التخرج 

+
 30% عالمة 

االمتحان الوطني

الرغبة المقبول بها

العقاقير والنباتات الطبية(موازي) حلب82.916477.237رنيم عبد الكريم دقي26220053
تأثير األدوية(موازي) دمشق83.67079.52ريم عدنان خزام27120282
تأثير األدوية(موازي) دمشق78.1197577.1833آالء محمد حسان الطير28120005
تأثير األدوية(موازي) دمشق73.438276.001خالد شكري عباس29120030
األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات(موازي) الالذقية74.196571.433ربا نضال الخير30320043
األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات(موازي) الالذقية71.8896770.4223هيا إياد سالمه31120111
األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات(موازي) الالذقية64.3496564.5443مصطفى حسن البرازي32320140
التشخيص المخبري(موازي) الالذقية81.498482.243شذى حسن حسون33320083
التشخيص المخبري(موازي) الالذقية78.738279.711الفا نبيل زاهر34320118
التشخيص المخبري(موازي) الالذقية80.76776.59أصالة ظافر ريا35320009
التشخيص المخبري(موازي) حمص82.536476.971سامر ابراهيم حمدوش36420169
التشخيص المخبري(موازي) حمص75.246070.668عال محمد العلي37420012
التشخيص المخبري(موازي) حمص74.236270.561سعدى عقيل الناعم38420052
جميع الرغبات مرفوضة 76.756874.125لينه عمر االسطواني39120372
جميع الرغبات مرفوضة 72.8087573.4656نسرين هشام الصفره40120120
جميع الرغبات مرفوضة 76.116773.377عبد الرحمن ابراهيم المصري41120137
جميع الرغبات مرفوضة 73.966972.472سامي موسى شلهوب42120050
جميع الرغبات مرفوضة 73.836872.081حمدو نايف الدرباس43120226
جميع الرغبات مرفوضة 71.3566870.3492ديما سليم زهوه44120032
جميع الرغبات مرفوضة 71.826369.174أماني ناصر جالل الدين45120010

وزير التعليم العالي         
 الدكتور محمد عامر المارديني  
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