
السعودٌة- مصدر الشهادة  الفرع العلمً- النتائج اإلسمٌة لمفاضلة السوري غٌر المقٌم 

2018-2017للعام الدراسً 

الجمهورٌة العربٌة السورٌة

     وزارة التعلٌم العالً

بها المقبول الرغبةالتفاضل معدلالجنسيةالشهادة مصدرالميالد تاريخاألم اسمالثالثي االسماالكتتاب رقمالتسلسل

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة99.92سوري عربًالسعودٌة1999هدىعبدالحً عدنان أحمد110120692

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة99.667سوري عربًالسعودٌة1999رٌمانشحادة حسٌن حاج نضال عبدالرحمن210120670

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة99.224سوري عربًالسعودٌة1999صفاءمصطفى حاج علً هبه310230773

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة99.224سوري عربًالسعودٌة1999مٌساءشالف محمد هللا هبه410120173

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة99.217سوري عربًالسعودٌة1999رٌماعبٌد هانً حال510121036

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة99.155سوري عربًالسعودٌة2000حٌاهصدٌق الدٌن عالء ماٌا610120107

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة99.117سوري عربًالسعودٌة1999سلوىسره عبدالرحمن غفران710120153

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة99.086سوري عربًالسعودٌة1999الورد زهرالهادي عصام لجٌن810120774

دمشق-  المعلوماتٌة الهندسة98.944سوري عربًالسعودٌة2000ماجدهعلوش محمد اسامه910120465

حلب-  المعلوماتٌة الهندسة98.941سوري عربًالسعودٌة1999محاسنسواحه الرؤوف عبد سما1020150089

حلب-  المعلوماتٌة الهندسة97.111سوري عربًالسعودٌة2000مٌسونناصٌف جمال بشر محمد1120150497

حلب-  المعلوماتٌة الهندسة96.26سوري عربًالسعودٌة1999رانٌةصباغ وضاح محمد أٌهم1220150183

حلب-  المعلوماتٌة الهندسة95.241سوري عربًالسعودٌة1999عهدجلو محمد هشام1320150099

حلب-  المعلوماتٌة الهندسة93.943سوري عربًالسعودٌة1999عٌشهٌونس محمد لمى1420150370

حلب-  المعلوماتٌة الهندسة93.676سوري عربًالسعودٌة1999روشٌنعلً حسن الفا1520150021

الالذقٌة-  المعلوماتٌة الهندسة99.093سوري عربًالسعودٌة2000حنانناٌف الدٌن شمس ناٌف1640050317

الالذقٌة-  المعلوماتٌة الهندسة97.052سوري عربًالسعودٌة1999اللٌل سبع جوالنفشٌش خلٌل آن1740050027

الالذقٌة-  المعلوماتٌة الهندسة91.431سوري عربًالسعودٌة1999رٌمهقنوت وحٌد هدى1810230852

حمص-  المعلوماتٌة الهندسة99.259سوري عربًالسعودٌة1999عبٌرالنداف ٌوسف م1930210972ً

حمص-  المعلوماتٌة الهندسة99.121سوري عربًالسعودٌة1999ورودباكٌر اسماعٌل نور2030210820

حمص-  المعلوماتٌة الهندسة97.371سوري عربًالسعودٌة1999منالهرموش محمد رٌم2130210238

حمص-  المعلوماتٌة الهندسة97.19سوري عربًالسعودٌة1999رٌمهخرفان جمٌل محمد دانه2230210089

حمص-  المعلوماتٌة الهندسة96.724سوري عربًالسعودٌة2000روعهالدٌن شرف الحق عبد هنا2330210079

حمص-  المعلوماتٌة الهندسة96.5سوري عربًالسعودٌة2000لمٌساالتاسً سلٌمان السٌد سامً محمد جود2430210556

حمص-  المعلوماتٌة الهندسة96.259سوري عربًالسعودٌة1999هٌامالجاسم فواز منار2530210583

حمص-  المعلوماتٌة الهندسة94.241سوري عربًالسعودٌة1999نجاهالعٌسى المصطفى خالد وفا2650070993

حمص-  المعلوماتٌة الهندسة94.09سوري عربًالسعودٌة2000سناءاالبرش الكرٌم عبد اللطٌف عبد2730210827

حمص-  المعلوماتٌة الهندسة84.586سوري عربًالسعودٌة2000صباحعلً محمد شجاع مها2810120982

دمشق-  المدنٌة الهندسة99.017سوري عربًالسعودٌة2000فاطمهالمحاسنه اسامه شذى2910120990

دمشق-  المدنٌة الهندسة98.963سوري عربًالسعودٌة1999رٌماالنحاس زكً احمد عمٌر3010120971

دمشق-  المدنٌة الهندسة98.882سوري عربًالسعودٌة1999عبٌرشاهٌن جودت مدٌن3110120176

دمشق-  المدنٌة الهندسة98.862سوري عربًالسعودٌة1999مٌدٌامحمود جٌجان الٌمامه3210120583
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دمشق-  المدنٌة الهندسة98.815سوري عربًالسعودٌة1999الهامالخلف احمد المنتصرباهلل3310120333

دمشق-  المدنٌة الهندسة98.794سوري عربًالسعودٌة1999غدٌرشاهٌن شادي طارق3410120174

دمشق-  المدنٌة الهندسة98.776سوري عربًالسعودٌة1999عفافبالل الدٌن نور هدٌل3510120861

دمشق-  المدنٌة الهندسة98.771سوري عربًالسعودٌة2000سعدهالصبره رجب مها3610120514

دمشق-  المدنٌة الهندسة98.741سوري عربًالسعودٌة1999وصفٌهقلفه حسان آٌه3710120760

دمشق-  المدنٌة الهندسة98.685سوري عربًالسعودٌة1999اسماءالسخنً محمد قص3810230793ً

دمشق-  المدنٌة الهندسة98.66سوري عربًالسعودٌة1999منالفدعوس حمود هدى3910120462

دمشق-  المدنٌة الهندسة98.293سوري عربًالسعودٌة1999سهامحالوه ابو فواز عبٌر4010120636

دمشق-  المدنٌة الهندسة98.29سوري عربًالسعودٌة1999عروبهنصرت هٌثم كرٌم محمد4110120806

دمشق-  المدنٌة الهندسة98.19سوري عربًالسعودٌة1999ثناءحمدان خالد ابراهٌم4210230749

دمشق-  المدنٌة الهندسة98.121سوري عربًالسعودٌة1998عندلٌبالحلبً محمد مٌاس4310120502

حلب-  المدنٌة الهندسة99.272سوري عربًالسعودٌة1999نسرٌنالبرازي بشار احمد4420151029

حلب-  المدنٌة الهندسة99سوري عربًالسعودٌة2000نصار هالهشلحاوي منٌر محمد وائل4540050020

حلب-  المدنٌة الهندسة97.029سوري عربًالسعودٌة1999غازٌةالصالح محمد صالح ٌزٌد4620150093

حلب-  المدنٌة الهندسة95.389سوري عربًالسعودٌة1999خنسهالمحمود عبدالرزاق راض4710120634ً

حلب-  المدنٌة الهندسة93.593سوري عربًالسعودٌة1997لٌلىاألحمد زكرٌا أحمد4820150947

حلب-  المدنٌة الهندسة93.431سوري عربًالسعودٌة2000زوحةالصالح الناصر عبد امان4920150095ً

حلب-  المدنٌة الهندسة91.983سوري عربًالسعودٌة2000امٌرهراس ابو جمعه وئام5020150394

حلب-  المدنٌة الهندسة91.207سوري عربًالسعودٌة2000فاطمهحموي سعٌد فدوى5120150321

حلب-  الطبوغرافٌة الهندسة79.611سوري عربًالسعودٌة2000فاطمةمحمد صفوان طارق5220150987

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة98.609سوري عربًالسعودٌة1999دنوره تحسٌنقبوش باسل هدٌل5340050713

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة97.87سوري عربًالسعودٌة1998مرٌمالجمعة احمد محمد5440050089

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة95.907سوري عربًالسعودٌة1999علً لٌناحٌدر محمد مضر5540050606

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة95.103سوري عربًالسعودٌة2000سمٌهسعٌد عمار سعاد5640050212

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة94.907سوري عربًالسعودٌة1999رحابفاتح اسماعٌل محمد5740050921

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة94.315سوري عربًالسعودٌة2000حافظ انواراالحمد ٌاسر عل5840050062ً

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة93.911سوري عربًالسعودٌة1998هٌامالحسٌن موسى الناصر عبد5950070910

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة91.142سوري عربًالسعودٌة1999قطان زهراءقطان مهدي محمد مجد محمد6040050918

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة87.155سوري عربًالسعودٌة1999زلط نبٌلهحرٌبا مصطفى مرٌم6140050559

الالذقٌة-  المدنٌة الهندسة86.481سوري عربًالسعودٌة1999زهرالخلٌل مصطفى القادر عبد6240050138
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حمص-  المدنٌة الهندسة98.333سوري عربًالسعودٌة1999روعهخولً صالح وعد محمد6330210345

حمص-  المدنٌة الهندسة97.41سوري عربًالسعودٌة1999سوسنالمعصرانً مهند دانٌه6430210443

حمص-  المدنٌة الهندسة96.5سوري عربًالسعودٌة1999ٌاسمٌنالحسن ماهر هان6530210367ً

حمص-  المدنٌة الهندسة90.029سوري عربًالسعودٌة1999روضهقمحٌه الخالد محمد راما6630210844

حمص-  المدنٌة الهندسة88.628سوري عربًالسعودٌة1999دٌمهالحلوانً عماد دالل6730210797

حمص-  المدنٌة الهندسة86.648سوري عربًالسعودٌة1999بشرىالغنامة شٌخ محمد الرحمن عبد6850070454

حماة-  المدنٌة الهندسة99.155سوري عربًالسعودٌة1998رندىالرأس باسل ساره6950070721

حماة-  المدنٌة الهندسة98.948سوري عربًالسعودٌة2000قاطمهالهدله صفوان سالم7050070480

حماة-  المدنٌة الهندسة98.81سوري عربًالسعودٌة1999حنٌنالمصري طرٌف حكمت7150070350

الحسكة-  المدنٌة الهندسة95.638سوري عربًالسعودٌة1999مٌسرعروانً مرهف رؤى7250070409

الحسكة-  المدنٌة الهندسة95.448سوري عربًالسعودٌة2000المسلط هدلهالمسلط عمار ساره7370090808

الحسكة-  المدنٌة الهندسة86.176سوري عربًالسعودٌة1999رحابعٌسى احمد هللا عبد7450070896

دمشق-  المعمارٌة الهندسة99.5سوري عربًالسعودٌة1999سوسنسلوطه نبٌل محمد ٌاسر7510120068

دمشق-  المعمارٌة الهندسة96.73سوري عربًالسعودٌة1999خلودالرجاف فاٌز عمرو7610120644

دمشق-  المعمارٌة الهندسة96.5سوري عربًالسعودٌة1998روٌدهالسالخ رضوان ساره7710120159

دمشق-  المعمارٌة الهندسة93.241سوري عربًالسعودٌة1999شٌمصبوره سعٌد شهد7810120160

حلب-  المعمارٌة الهندسة99.647سوري عربًالسعودٌة1999نجوىبازرباشً اسامه عائشه7920150123

حلب-  المعمارٌة الهندسة98.167سوري عربًالسعودٌة2000رهفحافظ برهان ولٌد8020150198

حمص-  المعمارٌة الهندسة97.741سوري عربًالسعودٌة1999تغرٌدعلوان بدرالدٌن تسنٌم8130210806

حمص-  المعمارٌة الهندسة92.345سوري عربًالسعودٌة2000فطمهالسباعً عاصم محمد تسنٌم8230210080

دمشق-  واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة98.794سوري عربًالسعودٌة1999هٌامالخالد صالح شام8310120303

دمشق-  واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة98.685سوري عربًالسعودٌة2000حنانسن ابو عماد أٌمن8410121007

دمشق-  واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة98.103سوري عربًالسعودٌة2000فاتناشمر علً حنان8510120701

دمشق-  واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة98.094سوري عربًالسعودٌة1999مرٌمالصبان حسان خٌر محمد8610121016

دمشق-  واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة97.909سوري عربًالسعودٌة1999سعادالراشد عٌسى مٌس8750070634

دمشق-  واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة97.24سوري عربًالسعودٌة1999صفاءغنٌمه ربٌع محمد8810230872

دمشق-  واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة97.15سوري عربًالسعودٌة2000لبنىدعبول عصام محمد تسنٌم8910120456

دمشق-  واألتمتة الحواسٌب هندسة98.114سوري عربًالسعودٌة1999رغدالصباغ الشٌرازي فراس فرح9010120821

دمشق-  واألتمتة الحواسٌب هندسة96.944سوري عربًالسعودٌة1999سناءنٌعه ناصر مازن9110120508

دمشق-  واألتمتة الحواسٌب هندسة96.741سوري عربًالسعودٌة2000خلودفالح حسان نورالهدى9210120689
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دمشق-  واألتمتة الحواسٌب هندسة96.672سوري عربًالسعودٌة1999رناكٌال خلٌل راوند9310120746

دمشق-  واألتمتة الحواسٌب هندسة96.5سوري عربًالسعودٌة1999صباحالصعٌدي نصٌر رهام9410120752

دمشق-  واألتمتة الحواسٌب هندسة96.431سوري عربًالسعودٌة1999هناءالشحادات حسام فرح9510120678

دمشق-  الكهربائٌة الطاقة هندسة97.176سوري عربًالسعودٌة2000مٌادهجرٌده فؤاد امجد9610121026

دمشق-  الكهربائٌة الطاقة هندسة96سوري عربًالسعودٌة2000لٌنازبدانً أٌمن نورالدٌن9710120440

دمشق-  الكهربائٌة الطاقة هندسة95.431سوري عربًالسعودٌة2000البتول عهدشماع بشلر محمد نوران9810120610

دمشق-  الكهربائٌة الطاقة هندسة95.241سوري عربًالسعودٌة2000سمرقدورالعٌنٌه منٌر أمٌن9910120758

دمشق-  الكهربائٌة الطاقة هندسة95.019سوري فلسطٌنًالسعودٌة1999مٌسوناالسدي ٌاسر قص10010120084ً

دمشق-  الكهربائٌة الطاقة هندسة94.88سوري عربًالسعودٌة1999ٌسرىالغدٌر الحماش الرزاق عبد حمد10110121001

دمشق-  المٌكانٌكً التصمٌم هندسة92.278سوري عربًالسعودٌة1999صباحابرش سمٌر محمد10210120117

دمشق-  المٌكانٌكً التصمٌم هندسة91سوري عربًالسعودٌة2000فاطمهزغٌر دحام محمد10310120884

دمشق-  المٌكانٌكً التصمٌم هندسة85.909سوري عربًالسعودٌة1999نهىحجازي ناصر خالد10410120599

دمشق-  المٌكانٌكً التصمٌم هندسة76.76سوري عربًالسعودٌة1998مٌرناالمخلالتً حسام محمد10510120732

دمشق-  الطبٌة الهندسة99.69سوري عربًالسعودٌة1999حنانقوتلً مأمون صفاء10610120572

دمشق-  الطبٌة الهندسة99.155سوري عربًالسعودٌة1999فاتح سوسنعسكر عمار جودي10740050919

دمشق-  الطبٌة الهندسة99.056سوري عربًالسعودٌة1999اٌمانآغا محمود سرحان محمد10810230731

دمشق-  الطبٌة الهندسة99.017سوري عربًالسعودٌة1999ٌسرىالعفاش فؤاد نشوى10910120832

دمشق-  الطبٌة الهندسة98.889سوري عربًالسعودٌة1999نسرٌنعٌنٌه اٌمن ٌزن11010120289

دمشق-  العام المٌكانٌك هندسة98.611سوري عربًالسعودٌة1999حلٌمهالخمٌس عٌسى سلطان11110120618

دمشق-  العام المٌكانٌك هندسة96.882سوري عربًالسعودٌة1999لٌنازٌدان عاطف محمد لٌان11210600

دمشق-  العام المٌكانٌك هندسة95.296سوري عربًالسعودٌة1999كفاءمصمص عبداللطٌف رونق11310120830

دمشق-  العام المٌكانٌك هندسة94.696سوري عربًالسعودٌة2000ندىالمفرج الحمد علً عبدهللا رانٌا11410230751

دمشق-  العام المٌكانٌك هندسة94.574سوري عربًالسعودٌة1999وفاءالدٌن شهاب الدٌن ضٌاء محمد11510120916

دمشق-  العام المٌكانٌك هندسة93.052سوري عربًالسعودٌة1999هدىجحجاح هٌثم مروة11610120952

حلب-  االتصاالت هندسة88.517سوري عربًالسعودٌة2000رغداءالركاض المنعم عبد اٌالف11720151016

حلب-  االتصاالت هندسة86.5سوري عربًالسعودٌة1999رنامهاجر عصام دانى11820150932

حلب-  االتصاالت هندسة82.389سوري عربًالسعودٌة1998نسرٌنسعٌد القادر عبد بهاء محمد11920150744

حلب-  االتصاالت هندسة81.606سوري عربًالسعودٌة1999رنةزقلوطة رامً محمد محمد12020150038

حلب-  الحواسٌب هندسة80.426سوري عربًالسعودٌة1999جومانااالحمد المنعم عبد رامً احمد12110121003

حلب-  المٌكاترونٌك هندسة87.424سوري عربًالسعودٌة1999كنداسوٌد الناصر عبد محمد12220150843
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حلب-  المٌكاترونٌك هندسة79.833سوري عربًالسعودٌة1999سوسانطوٌله ثابت اٌاد12320150858

حلب-  المٌكاترونٌك هندسة77.852سوري عربًالسعودٌة1999فاطمةراس ابو احمد محمد تمٌم محمد12420150956

حلب-  الطٌران هندسة99.12سوري عربًالسعودٌة1998مرٌمهللا عبد احمد مراد12510230859

حلب-  الطٌران هندسة93.13سوري عربًالسعودٌة2000هدىشخاشٌرو جمال محمد غٌث محمد12610120887

الالذقٌة-  واإللكترونٌات االتصاالت هندسة92.648سوري عربًالسعودٌة1999سمرالحج مهند ضٌاء12710950

الالذقٌة-  واإللكترونٌات االتصاالت هندسة91.741سوري عربًالسعودٌة2000اسكندر رحابسلوم حسن هللا عبد12840050098

الالذقٌة-  الطبٌة الهندسة98.586سوري عربًالسعودٌة1999ثناءالمحمدالجمعه حمٌدي ساره12910120501

الالذقٌة-  الطبٌة الهندسة98.138سوري عربًالسعودٌة2000ناٌف جوماناناٌف محمد زهراء13040050561

الالذقٌة-  الطبٌة الهندسة97.638سوري عربًالسعودٌة2000البتولاللجً زكرٌا مرٌم13110230843

حمص-  واالتصاالت اإللكترونٌات هندسة89.241سوري عربًالسعودٌة2000سمٌةعبٌسً مرهف هناء13250070396

حمص-  المٌكاترونٌك هندسة93.593سوري عربًالسعودٌة1999فلايرغنٌمه سمٌر محمد13310120947

حلب - (األغذٌة تكنولوجٌا) التقنٌة الهندسة91.389سوري عربًالسعودٌة2000خلودعجم خالد لجٌن13420150377

حلب - (الحٌوٌة الهندسة تقانات) التقنٌة الهندسة93.69سوري عربًالسعودٌة2000خالدةدوغانً عامر محمد فاطمه13520150112

حلب - (الحٌوٌة الهندسة تقانات) التقنٌة الهندسة92.776سوري عربًالسعودٌة2000ساجدهاوصمان علً ثناء13610120837

حمص-  البترولٌة الهندسة97.088سوري عربًالسعودٌة1999هٌامالعواد عواد محمد13710120988

حمص-  الغذائٌة الهندسة96.241سوري عربًالسعودٌة2000رفاالمنجد محمود وداد13850070569

طرطوس-  واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا هندسة95.655سوري عربًالسعودٌة1999روالالعباس الدٌن عماد رؤى13960060527

دمشق - (حاسوب تقنٌات) التطبٌقٌة الكلٌة96.293سوري عربًالسعودٌة1999رابحهعبدالرحمن حاجً غازي هدٌل14010120878

دمشق - (مٌكاترونٌكس) التطبٌقٌة الكلٌة98.074سوري عربًالسعودٌة1999عائدهبرمو عبدالرحمن لؤي14110120841

حماة - (حاسوب تقنٌات) التطبٌقٌة الكلٌة97.362سوري عربًالسعودٌة2000احسانالتتان تمام مٌاس14250070631

حماة-  البٌطري الطب77.259سوري عربًالسعودٌة1999مٌساءعسكر مظهر آٌه14350070761

دمشق-  الزراعة90سوري عربًالسعودٌة1999هناديسكر جهاد اٌفٌن14410120041

دمشق-  الزراعة68.315سوري عربًالسعودٌة2000كوثرالكٌالنً الشٌخ محمد ابراهٌم14510121013

دمشق-  االقتصــــاد98.276سوري عربًالسعودٌة1999فاطمهنحٌلً الدٌن عالء رٌان14610120615

دمشق-  االقتصــــاد97.148سوري عربًالسعودٌة1999عائدهالحبشً ربٌع عبدالرحمن14710120647

دمشق-  االقتصــــاد95.382سوري عربًالسعودٌة1999إٌمانالحبشً أٌمن رنٌم14810120541

دمشق-  االقتصــــاد95.103سوري عربًالسعودٌة1999امٌرهبحبوح خلٌل دٌانا14910120962

دمشق-  االقتصــــاد89.411سوري عربًالسعودٌة1999ندىالكاتب بسام محمد سارٌه محمد15010345

دمشق-  االقتصــــاد89.142سوري عربًالسعودٌة1999فاتنالفوال محمد زلفى15110120562

دمشق-  االقتصــــاد82.933سوري عربًالسعودٌة1999رشاالمنٌر طرٌف محمد زٌنه15210120518
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دمشق-  االقتصــــاد82.68سوري عربًالسعودٌة2000ارٌجسعد بسام محمد عبدهللا15310121028

دمشق-  االقتصــــاد82.529سوري عربًالسعودٌة1999امانًالصبان نضال موفق15410121014

دمشق-  االقتصــــاد79.815سوري عربًالسعودٌة1999شٌرازالقصٌر مروان محمد فراس15510120811

دمشق - (الحٌاة علم) العلوم98.776سوري عربًالسعودٌة1999لٌلىالقادري كمال تاله15610120715

دمشق - (الحٌاة علم) العلوم88.294سوري عربًالسعودٌة1999رناالحواصلً خٌر محمد لجٌن15710121010

دمشق - (الحٌاة علم) العلوم87سوري عربًالسعودٌة2001رائدهالحبشً صالح حنٌن15810120542

دمشق - (الجٌولوجٌا) العلوم94.97سوري عربًالسعودٌة1999فٌحاءوانلً مٌسر جودي15910120186

دمشق - (الكٌمٌاء) العلوم96.517سوري عربًالسعودٌة1999نسرٌنرٌا امثل شام16010120185

دمشق - (الكٌمٌاء) العلوم96.293سوري عربًالسعودٌة2000فاطمهادلبً اٌمن محمد ساره16110120183

دمشق - (الكٌمٌاء) العلوم95.672سوري عربًالسعودٌة2000هالهالحروب جٌشً فرح16210120519

دمشق - (الكٌمٌاء) العلوم93.966سوري عربًالسعودٌة1999لمٌسهٌكل ابراهٌم مٌس16310120072

دمشق - (الكٌمٌاء) العلوم85.552سوري عربًالسعودٌة1999منصورهالخالد حسن نسٌبه16410230786

حمص-  الصحٌة العلوم96.328سوري عربًالسعودٌة1999منالالباقً عبد الساٌح محمد مدٌحة16530210375

حمص-  الصحٌة العلوم95.017سوري عربًالسعودٌة2000دانٌهرجوب الغالب عبد مكده16630210126

حمص-  الصحٌة العلوم94.151سوري عربًالسعودٌة1999لمىالجوري الكرٌم عبد آٌه16730210116

دمشق-  اإلنكلٌزٌة اللغة96.966سوري عربًالسعودٌة1999سماحاالمام غٌاث راما16810230753

دمشق-  اإلنكلٌزٌة اللغة96.707سوري عربًالسعودٌة1999سوسنعجلونً أمٌر لولوه16910230828

دمشق-  اإلنكلٌزٌة اللغة93.448سوري عربًالسعودٌة2001منىالعلً السلٌمان جمعه شهال17010120927

الالذقٌة-  اإلنكلٌزٌة اللغة95.235سوري عربًالسعودٌة1999هندزٌتون ٌاسر محمد بهٌه17140050391

دمشق-  األلمانٌة اللغة96.797سوري عربًالسعودٌة1999مرفتالبٌطار دٌاب الرا17210120298

دمشق-  اإلعــــــالم99سوري عربًالسعودٌة1999رناالرفاعً امٌن صفا17310120658

دمشق-  اإلعــــــالم95.055سوري عربًالسعودٌة2000سالفهجحا القادر عبد رند17410230864

دمشق-  اإلعــــــالم90.97سوري عربًالسعودٌة1998رٌمقدوره حمزه دٌانا17510120652

دمشق-  اإلعــــــالم88.481سوري عربًالسعودٌة1999هدىاحمد السٌد اٌمن بالل17610121034

دمشق-  اإلعــــــالم88.276سوري عربًالسعودٌة1999شهٌرةحدٌد محمد وفاء17710120411

دمشق-  الحقوق84.5سوري عربًالسعودٌة1998خدٌجههالل نذٌر اكرام17810120967

الالذقٌة-  الحقوق73.121سوري عربًالسعودٌة1999قرطلً زوكاءمحمود حاج محمد آالء17940050943

دمشق-  ملتزم غٌر(صف معلم) التربٌة94.117سوري عربًالسعودٌة1999هٌفاءالبرغوث محمد امل18010120691

دمشق-  فقط إناث (األطفال رٌاض) التربٌة92.897سوري عربًالسعودٌة1999رٌمهقنوت وحٌد نجوى18110230849

دمشق-  والكهربائٌة المٌكانٌكٌة للهندسة التقانً المعهد86.45سوري عربًالسعودٌة1999رشابرغله محمد رائد18210230807
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دمشق - (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد98.057سوري عربًالسعودٌة2000رزانترك عماد تاله18310120836

دمشق - (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد97.638سوري عربًالسعودٌة1999قمراالصبحً صالحً اٌمن محمد راما18410120432

دمشق - (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد97.431سوري عربًالسعودٌة1999رناالشعراوي محمود بٌان18510230869

دمشق - (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد96.944سوري عربًالسعودٌة1999املطالب عمر أنس18610230898

حماة - (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد90.981سوري عربًالسعودٌة1999شفقزعٌم عباد لٌث18750070364

حماة - (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد90.776سوري عربًالسعودٌة1999لٌنادناور باسل جودي18850070348

حماة - (تعوٌضات) أسنان لطب التقانً المعهد89.793سوري عربًالسعودٌة1999وعدالبرازي اسعد رشا18950070204

دمشق-  والمصرفٌة المالٌة للعلوم التقانً المعهد93.103سوري عربًالسعودٌة2000رٌمالرباح ناجً نعمت19010120463

دمشق-  الطبً التقانً المعهد96.155سوري عربًالسعودٌة1999خدٌجةالمصري زهٌر رزان19110230845

دمشق-  الطبً التقانً المعهد88.724سوري عربًالسعودٌة1999لٌنداحمود فٌاض هبه19210120623

دمشق-  الطبً التقانً المعهد82.444سوري عربًالسعودٌة1998منصورهالخالد حسن الرحمن عبد19310230784

دمشق-  الطبً التقانً المعهد78.569سوري عربًالسعودٌة1999فٌحاءحسن موسى علً روان19410120655

الالذقٌة-  الطبً التقانً المعهد98.148سوري عربًالسعودٌة1999نداءجركس الناصر عبد اشرف19540050112

درعا-  للحاسوب التقانً المعهد70.278سوري عربًالسعودٌة1999كاترٌنالعمٌان نزار منذر19610120322

دمشق-  الصحــــً التقانً  المعهد81.926سوري عربًالسعودٌة1998رافٌدهعزام ٌحٌى ٌعرب19710120815

مرفوضة الرغبات جمٌع98.397سوري عربًالسعودٌة1999خلوصهللا العوده جمال رزان19810120314

مرفوضة الرغبات جمٌع97.764سوري عربًالسعودٌة2000لمااللبابٌدي هشام مصطفى19950070190

مرفوضة الرغبات جمٌع97.5سوري عربًالسعودٌة1999منالعبدالجلٌل جهاد محمد سمٌح20010120165

مرفوضة الرغبات جمٌع97.25سوري عربًالسعودٌة1999عبٌرالقصٌباتً محمد ٌاسر20110120704

مرفوضة الرغبات جمٌع97.21سوري عربًالسعودٌة1999ندوىالتال عمار قص20210120765ً

مرفوضة الرغبات جمٌع97.172سوري عربًالسعودٌة1999اسماءعٌد موسى رٌم20310120593

مرفوضة الرغبات جمٌع96.787سوري عربًالسعودٌة2000خدٌجهالشقره خٌر محمد الكافً عبد20450070510

مرفوضة الرغبات جمٌع96.588سوري عربًالسعودٌة1999سماحشحاده محمد زٌنه20550070393

مرفوضة الرغبات جمٌع96.483سوري عربًالسعودٌة2000حمٌدهبقدونس محمد انتصار20610120553

مرفوضة الرغبات جمٌع96.42سوري عربًالسعودٌة1999اٌمانالعادل معتز محمد رزان20710120948

مرفوضة الرغبات جمٌع96.362سوري عربًالسعودٌة1999سوزانأقبٌق عامر محمد لمى20810120271

مرفوضة الرغبات جمٌع96.242سوري عربًالسعودٌة2000سعادجعلوك الرحمن عبد زكرٌا20950070495

مرفوضة الرغبات جمٌع96.069سوري عربًالسعودٌة1999وسامعبدو راكان عهد21010120875

مرفوضة الرغبات جمٌع95.815سوري عربًالسعودٌة1999هٌامغنٌمه خالد عمر21110120705

مرفوضة الرغبات جمٌع95.793سوري عربًالسعودٌة1999امالالشاقً عماد لجٌن21210120612
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مرفوضة الرغبات جمٌع95.636سوري عربًالسعودٌة1997اٌمانالدٌن نجم سعٌد عبدالرحمن21310120684

مرفوضة الرغبات جمٌع95.328سوري عربًالسعودٌة1999حمٌدهحدٌد هللا عبد دالل21450070989

مرفوضة الرغبات جمٌع94.741سوري عربًالسعودٌة1999شكرٌهالزعبً خٌر محمد شٌماء21510120287

مرفوضة الرغبات جمٌع94.73سوري عربًالسعودٌة1999رنداالحاٌك غسان احمد21610120215

مرفوضة الرغبات جمٌع94.352سوري عربًالسعودٌة1999هناديذٌب كامل اسعد21710120580

مرفوضة الرغبات جمٌع94.204سوري عربًالسعودٌة1999شذاابوسن ولٌد احمد21810120786

مرفوضة الرغبات جمٌع94.057سوري عربًالسعودٌة1999ادٌبهالمرادنً حسان احمد غفران21910120681

مرفوضة الرغبات جمٌع94.056سوري عربًالسعودٌة1999هٌامالدٌن سعد كامل عمر22010121008

مرفوضة الرغبات جمٌع93.89سوري عربًالسعودٌة1999نسرٌنالصوصو خالد هبه22110120264

مرفوضة الرغبات جمٌع93.81سوري عربًالسعودٌة2000صباحالصباغ سامر بتول22210120324

مرفوضة الرغبات جمٌع93.5سوري عربًالسعودٌة1999رحابحجازي مصطفى شام22310120225

مرفوضة الرغبات جمٌع93.06سوري عربًالسعودٌة1999نبٌلهالخالد مبارك فرٌد22410230765

مرفوضة الرغبات جمٌع92.259سوري عربًالسعودٌة1999عهدمحفوظ الحمٌد عبد خالد22520150751

مرفوضة الرغبات جمٌع91.97سوري عربًالسعودٌة1999فاطمهالفرٌج بركات محمد22610120248

مرفوضة الرغبات جمٌع90.61سوري عربًالسعودٌة2000غٌداءاربٌللً عدنان محمد النا22710120855

مرفوضة الرغبات جمٌع90.148سوري عربًالسعودٌة1999مٌسالطبجً لبٌد محمد22810120300

مرفوضة الرغبات جمٌع88.648سوري عربًالسعودٌة2000تقىصبري محمود نهاد محمد22910120267

مرفوضة الرغبات جمٌع86.724سوري عربًالسعودٌة1998سحرالمحاٌري مأمون عال23010120648

مرفوضة الرغبات جمٌع86.389سوري عربًالسعودٌة1999اٌمانالدوله باسل أنس23110120350

مرفوضة الرغبات جمٌع84.97سوري عربًالسعودٌة2000خدٌجهقدوره محمد خالد23250070995

مرفوضة الرغبات جمٌع83.52سوري عربًالسعودٌة2000عنودجومر ولٌد اٌمان23310121000

مرفوضة الرغبات جمٌع83.315سوري عربًالسعودٌة1999غالٌهقاسم ٌاسٌن خالد23410120280

مرفوضة الرغبات جمٌع83.089سوري عربًالسعودٌة1999عبٌرصباغ ماهر محمد مروه23520150025

مرفوضة الرغبات جمٌع76.944سوري عربًالسعودٌة2000فاتنجاموس سلٌم محمد عبدهللا23610120999
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